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1. RESUMO  

A extração de DNA é primordial para a identificação de indivíduos, indicação 

de possíveis suspeitos e elucidação de diversos crimes em ciências forenses. É 

possível qualificar o material genético através da análise do gel de agarose na 

eletroforese. Este trabalho teve o intuito de coletar e avaliar amostras biológicas de 

um cenário de simulação de uma cena do crime para determinação de parâmetros 

qualitativos. Foram realizados os testes confirmatórios de fluorescência em luz UV e 

Kastle-meyer, assim como o preparo das amostras e do gel de agarose. Para a 

extração do DNA das amostras de sangue e mucosa oral foi utilizado o protocolo de 

salting out, e para o esperma a extração de DNA de espermatozoides. A função de 

cada reagente dos protocolos foi analisada, e justificado o porquê da utilização destes 

protocolos. Foi comprovada a presença de líquido espermático por meio da 

fluorescência e de sangue humano pela formação de bolhas. As bandas do gel de 

agarose foram analisadas em relação à pureza e o rendimento. É possível concluir 

que uma boa extração de DNA, seja qual for a origem da amostra biológica coletada, 

é muito importante para obter uma boa eletroforese em análises forenses. 

2. INTRODUÇÃO 

A extração de DNA de amostras biológicas (coletadas da cena do crime) é 

primordial para a identificação de indivíduos, indicação de possíveis suspeitos e 

elucidação de diversos crimes em ciências forenses. É possível qualificar o material 

genético através da análise do gel de agarose na eletroforese e assim ter 

confiabilidade nos resultados. (1)  

A eletroforese é uma técnica essencial que permite a migração, visualização e 

qualificação de macromoléculas. O princípio é baseado na propriedade do DNA de 

possuir carga negativa em ph neutro ou alcalino. Quando o gel é imerso em uma 

solução tampão e submetido a um campo elétrico, ocorre a migração para o polo 

positivo. A velocidade de migração depende do tamanho das macromoléculas. (2) 

A escolha do DNA para estudo se justifica por suas diversas vantagens e 

facilidades: 1) É possível extraí-lo de qualquer amostra biológica 2) É discriminatório 

3) Possui alta estabilidade química mesmo após longos períodos de tempo 5) Está 

presente em todas as células nucleadas de um organismo humano 6) É possível 

separá-lo de células espermáticas e outro DNA celular. (1)  



Diversos fatores como coleta, armazenamento, transporte, manipulação das 

amostras e método de extração escolhido podem influenciar na quantidade, pureza e 

integridade do DNA. Por isso é importante que todo o processo siga critérios rígidos 

afim de evitar contaminações e para produzir resultados fidedignos.(3, 4) O gel de 

agarose reflete se esses parâmetros foram seguidos através da pureza, integridade e 

smear (grande quantidade de proteínas e contaminantes) da amostra. 

Existem diversos protocolos de extração de DNA, porém a técnica escolhida 

depende do tipo (esperma, sangue, células de mucosa oral) e a quantidade de 

material disponível, o grau de pureza e também da integridade exigida ao método em 

que a amostra gênica será utilizada (como PCR, sequenciamento, etc). (5) É válido 

reforçar que a extração orgânica é o método mais tradicional na genética forense. (6) 

De forma geral para utilizar o DNA realiza-se o rompimento das membranas 

plasmática e celular para exteriorização do material genético através de detergentes 

(como o SDS). As etapas posteriores visam a separação do DNA de outros 

componentes celulares como proteínas, membrana e RNA. (7-9) É feita a digestão 

pela enzima proteinase K, extração com fenol ou clorofórmio (possuem um baixo custo 

e dão um alto grau de pureza à amostra, mas são altamente tóxicos) e purificação por 

meio de precipitação com etanol. Segue-se à qualificação, visualização e 

caracterização dos fragmentos através da eletroforese, interpretação e análise do 

resultado. (10)   

Uma alternativa aos reagentes tóxicos como o fenol e o clorofórmio é realizar a 

separação das proteínas usando altas concentrações de sal pelo protocolo de salting 

out. (8) 

O salting out é uma técnica simples, rápida e barata para a realização de testes 

laboratoriais, e pode ser utilizada para análise de células de mucosa oral (de bituca 

de cigarro por exemplo) e sangue (presente em algum tecido ou objeto). Com a 

extração desse material, é possível detectar patologias e vínculo de parentesco. (11) 

As amostras utilizadas no experimento devem ser purificadas antes de serem 

analisadas no gel de agarose.   

 

 



3. OBJETIVOS  

 Coletar e avaliar amostras biológicas de um cenário de simulação de uma cena 

do crime para determinação de parâmetros qualitativos. 

4. METODOLOGIA   

 As amostras foram coletadas de uma simulação de cena de crime. 

Fluorescência em luz UV e Teste de Kastle Meyer 

 O líquido espermático foi exposto ao transiluminador e a amostra de sangue 

submetida a uma gota de peróxido de hidrogênio (H₂O₂).    

Preparo das amostras 

As duas amostras de DNA de mucosa oral foram incubadas a 40ºC por 10 

minutos no banho maria e posteriormente foram adicionados 10µL de DNA e 2µL de 

loading buffer. Após a confirmação das amostras, todas foram diluídas em 10mL de 

TE (Tris/EDTA). Todas as amostras foram filtradas com papel filtro e funil para retirar 

as impurezas contaminantes.  

Preparo do gel de agarose  

Foi utilizado agarose 0,8% em 100mL de TBE 1X, depois foi pesado 0,8g de 

agarose e diluído em 100mL de TBE 1x. 

 Extração de DNA por salting out 

Para extração do DNA da bituca de cigarro e da amostra de sangue foi utilizado 

o protocolo de salting out.  

Foi centrifugado a 12.000 rpm por 3 minutos e foi descartado o sobrenadante. 

Foi adicionado 150µl de Buffer A (NaCl/Tris/EDTA) ao pellet de mucosa oral e 

ressuspendido totalmente (dando “batidinhas” até entrar em solução novamente). 

Foi adicionado 10µl de SDS 10% e homogeneizado devagar, depois colocado 

5µl da enzima PK (proteinase K) e incubado no banho-maria a 56ºC durante 30 

minutos. 

Foi colocado 50µl de NaCl 5M e homogeneizado por 10 minutos no vórtex, e 

então centrifugado a 12.000 rpm por 10 minutos novamente. 



Após a segunda centrifugação, transferiu-se aproximadamente 200µl de 

sobrenadante para um tubo auto clavado de 1,5ml.  

No tubo novo, foi adicionado 500µl de etanol absoluto gelado e 

homogeneizado. Foi realizada uma terceira centrifugação de 10.000 rpm por 10 

minutos, o sobrenadante foi descartado e então foram adicionados 200µl de etanol 

70% gelado e homogeneizados. 

Uma quarta centrifugação foi realizada, também a 10.000 rpm por 10 minutos, 

o sobrenadante foi descartado e esperou-se secar muito bem por aproximadamente 

15 minutos com o tubo dentro do fluxo laminar por inversão. 

O último passo consistiu na ressuspensão da amostra em 50µl de água Milli-Q, 

e armazenamento overnight na geladeira a 4ºC. 

Extração de DNA de espermatozoides  

Foi adicionado 500µl de sêmen e 500µl de TE (Tris/EDTA). A amostra foi 

homogeneizada, centrifugada a 1200 rpm por 3 minutos e o sobrenadante foi 

descartado. O pellet foi ressuspendido muito bem em 300µl de Buffer A, foi adicionado 

20µl de SDS 10% e homogeneizado devagar.  

Posteriormente foi adicionado 5µl de PK (proteinase K) e homogeneizado 

levemente. A amostra foi incubada a 55ºC por 30 minutos, foi adicionado 100µl de 

NaCl 5M e homogeneizado por 10 minutos no vórtex. Centrifugou-se a 10.000 rpm 

por 10 minutos e o sobrenadante foi transferido para um tubo limpo.  

Então foi colocado 1000µl de álcool absoluto gelado e homogeneizado até 

aparecer o precipitado fibrilar, centrifugado a 10.000 rpm por 10 minutos e o 

sobrenadante foi descartado. Por fim foi adicionado 400µl de etanol 70%, 

homogeneizado levemente e centrifugado a 10.000rpm por 10 minutos. Descartou-se 

o sobrenadante e deixou-se secar muito bem. Ressuspendeu-se em 100µl de água 

Milli-Q e armazenou-se na geladeira. 

5. DESENVOLVIMENTO  

O teste de fluorescência em luz UV no transiluminador foi utilizado para 

confirmar a presença de líquido espermático no tecido e o teste de Kastle Meyer para 

confirmar se a amostra sanguínea era humana. Já que não havia fenolftaleína para 



realizar o último teste, foi utilizado peróxido de hidrogênio cujo acesso é mais fácil e o 

resultado é o mesmo. Após a realização dos testes, as amostras foram preparadas. 

A preparação consistiu na incubação por banho-maria para auxiliar na 

desnaturação de enzimas como DNAses e ajudar o detergente SDS a desestabilizar 

as membranas lipídicas. (12) No uso do loading buffer para aumentar a densidade da 

amostra e permitir sua visualização, e na diluição em TE (Tris/EDTA) para 

conservação das células e materiais presentes.  

O Tris (pH 8) e o EDTA presentes no TE são responsáveis por proteger o DNA 

contra a degradação, porém atuam de formas diferentes. O Tris é uma solução tampão 

responsável por manter as condições (ph, forma) e evitar a degradação pelo pH, já 

que o seu é 8 mas o das enzimas DNAses endógenas é 7; já o EDTA realiza a 

quelação de íons Mg²+ e Ca²+ que são cofatores de várias enzimas nucleares (como 

as DNAses). (13) 

O Tris e o EDTA também estão na composição do TBE e do Buffer A. 

O buffer (ou tampão) utilizado no gel foi o TBE (Tris-Borato-EDTA). A função 

do Borato é realizar a condutividade. 

No Buffer A (NaCl/Tris/EDTA) o NaCl neutraliza a carga negativa do DNA e 

precipita as proteínas graças ao excesso de íons. O NaCl 5M possui a mesma função. 

O SDS é um forte detergente iônico que emulsifica os lipídios e lisa as 

membranas celulares e plasmática, para deixar o DNA disperso no meio. 

A enzima proteinase K hidrolisa as proteínas.  

O uso do etanol absoluto gelado foi utilizado para a obtenção do precipitado. É 

fundamental que o volume de etanol seja pelo menos duas vezes o volume da solução 

para que haja uma precipitação eficiente.  

O etanol desidrata o DNA e este não se dissolve mais na solução pois o meio 

se torna extremamente hidrofóbico. O material genético então sobe à superfície por 

ser menos denso do que os outros componentes celulares. 

O uso do etanol 70% gelado foi utilizado para uma “lavagem”, e não o etanol 

100% pois ele faz com que muitos sais se precipitem junto com o DNA, além do que 



dificulta a ressuspensão do DNA. Quanto mais gelado é o álcool, menos solúvel é o 

DNA. 

Após a terceira centrifugação, o sobrenadante foi descartado para a retirada 

dos sais. 

 No protocolo de extração de espermatozoides foram utilizados diversos 

reagentes em comum com o protocolo de salting out (utilizado para a bituca de cigarro 

e sangue). Apesar das amostras biológicas serem diferentes, os protocolos são 

adaptados em relação à quantidade de reagentes e de centrifugações.  

É importante salientar que não foi utilizado o protocolo de salting out modificado 

(uma variação do salting out) para a bituca de cigarro e sangue devido à escassez de 

material. Como o foco deste método é a obtenção de maior pureza e menor 

rendimento graças às diversas lavagens a mais, haveria a perda de mais amostra. 

Então optou-se por focar em um DNA com menos pureza, porém com maior 

rendimento (no salting out). 

6. RESULTADOS  

Foi comprovada a presença de líquido espermático por meio da fluorescência 

e de sangue humano pela formação de bolhas. 

A banda de sangue de tecido (ST) apresentou pouco rendimento, porém uma 

alta pureza. Já a de sangue de boneca (SB) teve maior rendimento, mas apresentou 

um discreto smear, indicando uma possível contaminação por proteínas. Entretanto, 

o leve smear é aceitável. 

A banda de mucosa oral (MO) de bituca de cigarro apresentou uma ótima 

pureza, mas um menor rendimento quando comparada à de SB. É possível que a 

banda apresentou menos smear por haver menos amostra. A banda de sêmen (SE) 

foi a que teve maior rendimento e smear, mas também teve uma pureza relativamente 

boa. Essa pode ser uma característica do gel do próprio material. 



 

Figura 1: Gel de Agarose 0,8% em 100 mL de TBE. Corrida realizada a 100V por 

30’. Da esquerda para a direita: ST: Sangue tecido.  SB: Sangue boneca. MM: 

Marcador molecular. Mucosa oral (bituca de cigarro). SE: Sêmen  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 É possível concluir que uma boa extração de DNA, seja qual for a origem da 

amostra biológica coletada, é muito importante para obter uma boa eletroforese em 

análises forenses. A partir desse experimento seria possível quantificar as amostras 

em um espectrofotômetro e comparar com o gel para assim realizar outras técnicas 

de biologia molecular como PCR nas bandas que apresentassem uma boa pureza e 

Southern blot para assim levantar hipóteses sobre a confirmação de suspeitos e 

vítimas.  
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