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Resumo  

A identificação humana como atividade pericial pode ser realizada através de 

diferentes técnicas nesse presente trabalho tem a importância de explicar como são 

realizados em corpos carbonizados a identificação através das técnicas forense que 

utilizam o DNA como prova para obtenção dessa identificação, e também esclarecer 

como é feita a análise das lesões provocadas pela morte por queimaduras. Mediante 

as técnicas que podem ser utilizadas para identificar indivíduos ou também ajudar a 

Justiça na identificação de criminosos, através da Análise Polimórfica do DNA. 

Essas técnicas são feitas em laboratórios de Biologia Molecular e usam diversos 

tipos de tecidos ou fluidos tais como o sangue, os ossos entre outros que possam 

ser utilizados como fonte de DNA e nesse trabalho irei relatar casos que utilizaram 

as técnicas forenses para identificar indivíduos carbonizados, o objetivo desse 

trabalho foi pesquisar as Técnicas Forenses para análise do DNA que possibilitam 

melhores identificações de corpos Carbonizados   

 

Introdução 

     As queimaduras são lesões de tecidos decorrente de um trauma causado por um 

agente térmico. Que pode ser provocada por chama, eletricidade e substâncias 

químicas ácidas ou alcalinas, dentre outros.  

 Classifica-se em três graus: 1.º grau: a lesão atinge apenas a epiderme; 2.º grau: 

atinge a epiderme e parte da derme; 3.º grau: atinge a epiderme, derme e, às vezes, 

também o tecido subcutâneo. A fisiopatologia de uma queimadura pode ser 

expressa em quatro fases, que se sobrepõem, mas em geral indicam o choque 

neurogênico, o choque por perda de líquido, a infecção e degeneração do tecido 

queimado e a reparação.  

A Antropologia Forense é uma especialidade relativamente recente que aplica os 

métodos da antropologia física e arqueologia para coleta e análise de evidências 

legais, buscando estabelecer a identidade do sujeito através da individualização de 

características intrínsecas àquela situação. Esta área da ciência iniciou-se no século 

20 e vem sendo incrementada devido ao exponencial aumento da violência, pela 

necessidade do conhecimento da anatomia do esqueleto em ações jurídicas que 



envolvam a identificação e avaliação de restos humanos em decomposição ou 

esqueletizados  

O exame de DNA com fins para determinar a identificação genética forma uma das 

ferramentas de maior revolução para a moderna genética molecular humana. Nos 

últimos 20 anos a primordialidade de se resolver crimes, além de identificar pessoas 

e restos de seres humanos em desastres de massa ou em guerras tornou a 

identidade genética, uma das ferramentas indispensáveis em investigação criminal. 

Objetivo  

 Pesquisar as Técnicas Forenses para análise do DNA que melhor identificam 

corpos Carbonizados   

Metodologia  

Para a elaboração desse trabalho de revisão foram pesquisados diversos artigos na 

base de dados da Scielo e da Bireme. Foram selecionados apenas artigos em 

Português os artigos eram de 2003 a 2015 e utilizei também como fonte de pesquisa 

livros e monografias na área de Perícia e Biologia Molecular. 

Desenvolvimento  

Queimaduras são consideradas lesões altamente agressivas, por causar alterações 

não só físicas como também psicológicas. O indivíduo tem perda de volume de 

líquidos, risco para infecção, dor, além dos estressores psicológicos podem chegar a 

ter deformidades corporais, e aceitação inquestionável dos cuidados dos familiares.  

As queimaduras provocam alterações locais (lesões) de maior ou menor gravidade 

nas zonas afetadas e, caso sejam extensas, podem pôr em perigo a vida da vítima. 

Essas lesões são produzidas nos tecidos orgânicos devido à ação do calor, frio ou 

eletricidade.  

A antropologia forense é uma subespecialidade da antropologia biológica que utiliza 

os conhecimentos da biologia do esqueleto humano e de outras ciências forenses na 

identificação de cadáveres em avançado estado de decomposição, carbonizados ou 

gravemente mutilados e restos esqueléticos e no esclarecimento da causa e 

circunstâncias da morte dos indivíduos. 



Quando restos humanos, parcial ou totalmente esqueletizados, são encontrados, 

não sendo possível determinar com certeza sua identidade, torna-se necessária a 

analise antropológica forense.   

A identificação humana é, sem dúvida, a mais conhecida aplicação da Odontologia 

no campo forense. Entre as principais vantagens do método odontológico estão em 

a sua simplicidade, acuaria e baixo custo, características que o tornam o processo 

quase sempre presente nos protocolos de identificação  

No caso especifico de cadáveres carbonizados, mudanças estruturais dos dentes e 

dos materiais utilizados nos tratamentos dentários fornecem dados importantes na 

estimativa da temperatura a qual o corpo foi exposto.  

A identificação odontológica consiste em um procedimento comparativo, que 

encontra suas bases no fato de não existirem dos indivíduos com uma mesma 

constituição dental. 

  A genética forense é a área especifica das ciências forenses que emprega os 

conhecimentos relacionados à genética, como o bem conhecidas e estabelecidas 

técnicas da biologia molecular, aliadas ao rigor teórico das estatísticas e da genética 

de populações, na elucidação de crimes, principalmente na determinação da autoria 

e da materialidade dos mesmos.  

Resultados Preliminares  

Os polimorfismos são variações genéticas que aparecem como consequências de 

mutações, podendo ter diferentes classificações dependendo da mutação original. A 

categoria mais básica de polimorfismo é originada a partir de uma simples mutação, 

quando ocorre uma troca de um nucleotídeo por outro.  

Atualmente, a grande maioria das identificações humanas é realizada utilizando-se 

os marcadores genéticos chamados microssatélites ou STRs que são sequencias 

curtas que tendem a se repetir no genoma ..Para que esses marcadores sejam uteis 

na identificação , eles dever ser polimórficos ou seja , os indivíduos devem 

apresentar diferentes números de repetições para que possam ser diferenciados 

entre si. 

A variação genética mais comum no genoma humana são o polimorfismo de um 

único nucleotídeo ou SNPs. Os SNPs são variações de um único nucleotídeo em 



uma determinada posição da sequência de DNA quando diferentes alelos 

observados em uma determinada população são comparados 

Uma fração de DNA repetido consiste de regiões denominadas mini-satélites ou 

números variáveis que tendem a se repetir  (VNTR). Os VNTRs exibem uma enorme 

variabilidade e são constituídos de 9 à 100 pares de bases repetidos 

sequencialmente em loci cromossômicos.  
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