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DNA X CRIME: COMO ESTA FERRAMENTA PODE AUXILIAR NA ELUCIDAÇÃO DA 
DINÂMICA DE UM HOMICÍDIO. Amanda da Silva, Bianca de Almeida Carvalho (orient.) 
(UFRGS). 

A função da perícia é processar os vestígios e indícios, interpretando-os, resultando na elaboração do laudo pericial 
que dará suporte ao processo de investigação criminal. O Setor de Genética Forense, no Instituto Geral de Perícias é 
responsável por determinar a origem de vestígios encontrados em um local de crime, a fim de compará-los com 
amostras fornecidas por vítimas e/ou suspeitos. No presente estudo, as investigações policiais em torno do 
desaparecimento de uma jovem, em julho de 2007, levaram à residência de um amigo desta, local para o qual a 
vítima estaria se dirigindo quando foi vista pela última vez. Este homem se tornou o principal suspeito, pois ao 
interrogá-lo, o Delegado responsável pelo caso percebeu que este indivíduo apresentava mordidas e arranhões pelo 
corpo. Após várias buscas, o corpo da vítima foi encontrado numa vala precária, dentro do terreno do suspeito. Ao 
ser interrogado novamente, ele afirmou que três homens teriam atacado ele e a vítima na frente de sua casa e esta 
teria sido agredida, estuprada e morta no lado externo da sua residência. Peritos coletaram amostras de sangue no 
interior da residência do suspeito a fim de confrontar com a versão dada pelo mesmo, de que tais manchas seriam 
dele, pois também havia sido agredido e obrigado a enterrar sua amiga em seu próprio terreno. A extração do DNA 
das amostras de sangue e referência da vítima foi feita pelo método orgânico e o sangue do suspeito foi extraído pelo 
método de salting out modificado. O DNA foi amplificado utilizando o kit Identifiler da empresa Applied 
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Biosystems e a análise de fragmentos foi feita no seqüenciador automático ABI 3100. Os resultados obtidos 
permitiram elaborar a dinâmica do homicídio, e confrontá-los com a versão apresentada pelo suspeito. 
 


