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Resumo
Introdução
As impressões digitais são os vestígios biológicos mais comumente encontrados nas cenas
de crimes, porém, na maior parte das vezes, não
estão íntegras para a identificação do criminoso
por datiloscopia. Desta forma, a análise de perfis
STR a partir do DNA recuperado nessas impressões digitais tem sido cada vez mais utilizada
para auxiliar na elucidação de crimes. Vestígios
biológicos deixados em cenas de crimes por meio
do toque são chamados de DNA de toque, e uma
série de fatores podem afetar o sucesso da obtenção dos perfis genéticos oriundos desse tipo
de amostra. Dentre eles, o método de extração
usado pode ser determinante para a recuperação
do material genético depositado em um determinado objeto. Portanto, a comparação entre diferentes métodos de extração se faz necessária na
medida em que auxilia no desenvolvimento de
protocolos mais eficazes. Atualmente, roubos de
veículos são um dos tipos de crimes mais comuns
na cidade de São Paulo, no entanto, a coleta de
vestígios biológicos em volantes de carros não é
considerada pela perícia, pois se acredita que a
quantidade de DNA deixada pelo criminoso será
muito inferior à do proprietário e, portanto, o
perfil genético não será de grande utilidade para
a investigação
Objetivo
Tendo isso em vista, o objetivo desse estudo foi analisar e comparar a eficácia de dois
métodos de extração distintos para a obtenção
de perfis de DNA em volantes de carros
Métodos
Simulações de atos criminosos foram realizadas nesse tipo de material com o intuito de se
obter perfis de misturas de dois indivíduos,
sendo um o doador primário (vítima), e o outro
o doador secundário (criminoso). Seis pessoas
participaram do estudo, sendo que todos os experimentos foram realizados em duplicata para
comparação de dois métodos de extração: o DNA
IQ (Promega Corporation), atual método utilizado pela perícia da cidade de São Paulo, e o Casework Direct Kit (Promega Corporation), que

ainda não está sendo comercializado no Brasil.
Ao todo 16 experimentos foram conduzidos. Metade das amostras (8 experimentos) foi extraída
com o kit DNA IQ e a outra metade extraída com
o Casework Direct Kit. O material genético depositado nos volantes foi coletado pelo método
do duplo swab e quantificado com o kit Quantifiler™ Trio (Termo Fisher Scientific). Posteriormente, a amplificação das amostras foi conduzida com o kit PowerPlex® Fusion System (Promega). Os produtos de amplificação foram submetidos a eletroforese capilar em sequenciador
automático de quatro capilares de 36cm ABI3130
(Applied Biosystems).
Resultados
Foi possível obter perfis STR para todas as
amostras, independentemente do método de extração. Os perfis das misturas foram comparados
ao perfil referência individual de cada participante para avaliação de quantos alelos de cada
doador estavam presentes na mistura. As amostras extraídas com Casework Direct Kit obtiveram médias de alelos coincidentes para doadores
primários e secundários (88,7%, e 59,9%, respectivamente) superiores àquelas extraídas com
DNA IQ (60,4% e 38,1%, respectivamente). Essas diferenças observadas podem ser resultantes
das diferenças estabelecidas nos protocolos de
ambos os métodos de extração, uma vez que o
DNA IQ se baseia em sucessivas lavagens do material genético, podendo acarretar em sua perda,
enquanto o Casework Direct Kit minimiza a perda
de DNA das amostras por não conter nenhuma
etapa de lavagem. Esse resultado contradiz os
achados obtidos com a quantificação, pois amostras extraídas com o DNA IQ apresentaram valores superiores àquelas extraídas com o Casework
Direct Kit. Entretanto, isso poderia ser explicado
pelo fato de que as amostras extraídas com o
Casework Direct Kit podem apresentar inibidores
da reação de quantificação realizada com o
Quantifiler™ Trio e, portanto, mascarar a real
quantificação, como já foi reportado em estudo
anterior, sugerindo o uso de outro kit de quantificação quando do uso do Casework Direct Kit.
Conclusões
Sendo assim, foi possível concluir que o

Casework Direct Kit foi mais eficaz para o processamento das amostras de DNA de toque do
que o atual kit utilizado pela perícia da cidade de
São Paulo. Suporte Financeiro: Promega Corporation, FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Processos 2016/143553 e 2017/06484-0) e HCFMUSP/ Laboratório de
Investigação Médica (LIM/40).
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Introdução
The sexual crimes rate is high in Brazil and
consequently there is an accumulation of stored
evidences without being analyzed with DNA
tests. These evidences are not processed for several reasons, like the fact that the investigation,
in most cases, does not indicate a suspect to confront. However, with the advent of DNA databases, these evidences have being seen as valuable sources of information for the investigations. International studies haved already related
the success of the large-scale processing of these
evidences to evaluate the rate of obtaining coincidences and of identifying serial aggressions using DNA databases. In Brazil, due to the recent
implantation of DNA databases, studies are
needed to assess their power of criminal elucidation.
Objetivo
The objective of this study was to evaluate
the potential of the DNA Databases Goias State
(Brazil) (BPG-SPTC/GO) in the elucidation of sex
crimes without suspect through the insertion of
genetic profiles obtained from evidences of sex
crimes without suspect occurred in Goiás from
2004 to 2018.
Métodos
The samples were submitted to DNA extraction by differential lysis, followed by the amplification of STR autosomal markers, capillary
electrophoresis analysis in the ABI 3500 genetic
analyzer, and insertion in the BPG-SPTC/GO using the CODIS 7 software. It was evaluated the
rates of samples with eligible for insertion profiles, of coincidence and of serial aggression
identification; and for the statistical approaches
were used the programs Epi Info ™ v.7 and BioEstat 5.0.

Resultados
A total of 275 samples were analyzed, of
which 202 had eligible genetic profiles for insertion (73,45%). Of this total, 176 were inserted,
generating 60 hits, and 32 criminal investigations were aided, all related to sexual assaults in
series and to stranger perpetrators. That is, approximately 20% of all genetic profiles registered
in BPG-SPTC/GO produced hits. And the criminal
investigations were solved with a very variable
time interval between the occurrence of the sexual assaults and their elucidations (average of
1177 days and standard deviation around 757.7
days).
Conclusões
The use of DNA databases proved to be an
excellent tool for elucidating sex crimes without
suspect. Moreover, their use associated with a
large-scale analysis of evidences with presence
of spermatozoa showed to be able to generate
greater speed of elucidation without the loss of
the elucidative potential with the passage of
time. In addition, the results reaffirmed the recent use of DNA databases in Brazil, indicated the
need to increase the number of genetic profiles
registred in DNA Databases without primacy of
categories and showed that what determines the
speed with which a crime will be elucidated is not
the DNA database by itself, but the fast processing and insertion of the DNA profiles on it.
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Introdução
Produzidos pela inserção ou deleção de um
ou mais nucleotídeos em um ou ambos os cromossomos homólogos, os marcadores InDel são
os polimorfismos mais abundantes depois dos
SNPs. Apresentam baixa taxa de mutação
quando comparados a outros polimorfismos, ampla distribuição no genoma, simples e rápida genotipagem e frequências alélicas diferentes entre
populações distintas. Além disso, uma aplicação
relevante dos InDels é a possibilidade de se direcionar a amplificação de sequências alvo específicas, através do desenho de primers que se
ligam com regiões de interesse e amplifiquem
alelos específicos em um lócus, capacidade esta
que melhora a detecção e quantificação do DNA,
inclusive do DNA fetal na circulação materna.
Apesar de marcadores autossômicos serem os
mais utilizados para estudos de mistura em populações, o cromossomo X tem ganhado significativa importância em estudos populacionais e
de genética forense, dado seu padrão especial de
transmissão. Seus marcadores apresentam uma
baixa taxa de mutação, comparados aos autossômicos, e permitem a determinação direta do
haplótipo paterno, uma vez que a recombinação
só ocorre em mulheres. Em decorrência disso, a
taxa de decaimento do desequilíbrio de ligação é
menor no cromossomo X ao longo das gerações.
Como os haplótipos do cromossomo X de populações fundadoras são mantidas por mais tempo
em populações miscigenadas, seus marcadores
são considerados altamente eficientes na detecção de misturas e de haplótipos parentais, com
potencial para serem aplicados em casos forenses. Quando reunidos em painéis e/ou haplótipos, os marcadores X-InDel podem estimar misturas de DNA, elucidar casos de paternidade em
que não há disponibilidade de amostragem do
suposto pai, além de complementar identificações feitas com marcadores autossômicos.

Métodos
Foram estabelecidos critérios para a seleção de lócus InDels do cromossomo X, após o
que foram desenhados primers flanqueadores
ao sítio polimórfico e alelo-específicos, isto é,
complementares à sequência inserção e à sequência onde ocorre a deleção. Sete pares de

primers flanqueadores e sete inserção-específicos tiveram suas condições de PCR convencional
padronizadas. Os primers flanqueadores foram
empregados na análise de 80 trios (Mãe-Filha(o)-Pai) de uma população urbana brasileira,
de cujas frequências fenotípicas foram estimados
parâmetros populacionais e de interesse forense.
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) do HCFMRP no processo
HCRP nº 2073/2017.
Resultados
A seleção dos lócus resultou em 14 X-InDels. Foi possível realizar o desenho de um par
de primers flanqueadores e um inserção-específico para cada lócus, além de sete deleção-específicos. A análise de segregação de filhas e filhos exibiu fenótipos compatíveis com o esperado segundo os fenótipos parentais e considerando herança codominante. A estimativa das
frequências alélicas dos lócus revelou que o alelo
inserção é mais frequente em seis dos sete lócus
estudados. Os lócus MIDX933, 550 e 698 poderiam ser utilizados como AIMs em relação à população urbana pois apresentam delta > 30%
entre europeus e africanos. Foram encontrados
156 haplótipos, o mais frequente presente em 11
indivíduos. Os haplótipos foram reagrupados em
dois blocos de haplótipos com elevada heterozigose, o que lhes confere maior capacidade em
identificações de parentesco e sexagem fetal feminina. Todos mostraram valores de PIC entre
0,25 e 0,50, classificados, segundo Botstein et

al. (1980), como medianamente informativos,
Objetivo
Neste trabalho, propomos a seleção e descrição formal de um número de lócus do tipo InDel bialélicos ligados ao cromossomo X que possam ser aplicados em estudos de análises populacionais.

com exceção do lócus MIDX198 (PIC > 0,25). Todos apresentaram heterozigose acima de 0,2, o
que indica que estes marcadores são informativos para análises forenses, capazes de fornecer
informações mais precisas para inferência de paternidade.

Conclusões
Os lócus selecionados neste trabalho agrupam-se em haplótipos que possuem elevado poder de discriminação, mesmo usados individualmente e, portanto, aumentam consideravelmente a eficiência das análises de identificação
humana, ancestralidade, quantificação e dosagem de misturas desbalanceadas de DNA.

Palavras-chaves: : polimorfismo, InDel,
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Resumo
Introdução
Os marcadores utilizados para a obtenção
de perfis genéticos são loci de regiões microssatélite do DNA, também designados de Short Tandem Repeats (STR). O número de repetições dos
marcadores STR é variável entre os indivíduos,
criando polimorfismo e tornando-os, desta
forma, ótimos marcadores para identificação humana
Objetivo
O objetivo desse trabalho foi estabelecer
os parâmetros forenses e a distribuição da frequência alélica de 16 STRs utilizados no sistema
CODIS, na capital e no Departamento Central de
Paraguai; bem como determinar se a população
estudada se encontra em equilíbrio de HardyWeinberg.
Métodos
Foram considerados como objeto deste estudo, a capital e o Departamento Central pois
apresentam a maior taxa de migração interna no
país e, com isso, uma melhor representação da
população Paraguai. Os 16 loci amplificados foram: D3S1358, vWA, FGA, D8S1179, D21S11,
D18S51, D5S818, D13S317, D7S820, TH01,
TPOX, CSF1PO, D19S433, D2S1338, D16S539 e
o marcador de gênero, a amelogenina. O calculo
amostral foi feito utilizando o a amostra por quotas, a qual é constituída respeitando a distribuição populacional de cada cidade, levando em
consideração a ordenação geográfica e dados estatísticos do país. Assim, foram estudadas 300
amostras de saliva; sendo 50% do sexo feminino
e 50% do sexo masculino coletadas com NUCLEIC-CARDTM Collection Device System, de indivíduos paraguaios dentre 20 e 70 anos de

idade, morando em uma das 20 cidades estudadas. Para o processamento foi utilizado o kit AmpFLSTR Identifiler Direct PCR Amplification® seguindo as fases de amplificação, genotipagem, e
eletroforese capilar. A análise de equilíbrio de
Hardy-Weinberg foi realizada para cada locus
pelo teste exato, utilizando o software Arlequin
3.5. As frequências alélicas, e os parâmetros forenses foram calculados pelos softwares GenAlEx
6.5 e Arlequin 3.5. Foram comparados os dados
genotípicos obtidos em esta pesquisa, com quatro populações dos Estados Unidos; Hispanos,
Caucasianos, Afro americanos e Asiáticos utilizando o método da análise da variância molecular (AMOVA, com base em estatística-F) com o
software Arlequin 3.5 Além disso, foi calculado o
coeficiente de consanguinidade (Fis), coeficiente
de consanguinidade total (Fit) e índice de fixação
total (Fst), contemplando as analises de variação
entre as pessoas, dentro de cada população e entre as cinco populações estudadas.
Resultados
A distribuição das frequências alélicas de
cada loci analisado permitiu estabelecer a caracterização genética da população estudada. Foi
possível verificar que a maioria das frequências
genotípicas estão distribuídas de acordo com o
esperado, portanto encontram-se em equilíbrio
de Hardy-Weinberg, com exceção dos loci FGA e
CSF1PO os quais apresentaram valores de
P=0,01. Os loci que apresentaram maior probabilidade de exclusão foram os FGA, D2S1338 e
D18S51 com valores de 0,75; 0,74 e 0,73 respetivamente. Todos os loci analisados apresentaram resultados do PE que variam de 46-75%. A
população estudada apresentou uma diversidade
genética intrapopulacional de 0.794915 +/0.398307 e interpopulacional determinada pelo
índice de fixação (FST) de 0.01112. Não há variância entre grupos populacionais, ou seja, entre
populações americanas e a população paraguaia

(0%; p=0,79772). Há variância muito pequena,
porém significativa entre populações Americanas
(1,67%; p= 0,00000). A maior parte da variância se encontra dentro das populações e é significativamente alta (98,89%; p = 1,00000).
Conclusões
A partir desse estudo foi possível determinar as frequências alélicas de 15 STRs utilizados
no sistema CODIS na capital e no Departamento
Central do Paraguai bem como a caracterização
genética da população estudada. A população
avaliada neste trabalho, encontra-se em equilíbrio de Hardy- Weinberg para todos os loci exceto FGA e CSF1PO. Todos os loci estudados fo-

ram considerados muito informativos. Os parâmetros forenses calculados mostraram que os

loci estudados são uteis para a solução de problemas relacionados com identificação humana
na amostra analisada, confirmando a possibilidade da criação de um banco de dados genéticopopulacional no Paraguai utilizando os marcadores preconizados no CODIS.
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Resumo
Introdução
As plataformas de sequenciamento massivo paralelo (SMP) permitem a análise simultânea de milhares de fragmentos de DNA, gerando
grandes quantidades de dados e a partir de
quantidades muito pequenas de material comparadas aos métodos tradicionais. O kit Precision
ID Identity Panel permite a amplificação e análise simultâneas de 124 marcadores, sendo 90
nos cromossomos autossômicos e 34 no cromossomo Y, na plataforma Ion Torrent PGM. A aplicação deste tipo de análise no campo da Genética Forense significaria uma grande economia de
tempo e gastos, além de permitir obter resultados confiáveis a partir de amostras exíguas ou
extremamente degradadas. Porém, antes de ser
incorporada à rotina laboratorial, uma nova técnica deve passar por estudos de avaliação de
sensibilidade, de modo a estabelecer os limites
analíticos da técnica.
Objetivo
O objetivo desde trabalho foi definir parâmetros analíticos para a utilização do kit Precision ID Identity Panel na plataforma Ion Torrent
PGM, visando futura aplicação em análises forenses.
Métodos
Para o estudo de sensibilidade do kit, foi
utilizado o Material de Referência Certificado
(MRC) 2391c, componente C, do NIST (EUA), em
triplicata, nas concentrações de 1,0; 0,5; 0,1;
0,05; 0,025 e 0,0125 ng/uL. Além disso, foram
incluídos 3 controles negativos (sem DNA). A
amplificação das amostras foi realizada por PCR
com o kit Precision ID Identity Panel. As bibliotecas foram preparadas com os kits HID-Ion Am-

pliseq Library kit e Ion Xpress Barcode Adapters e quantificadas por qPCR com o kit Ion Library Quantitation kit, no equipamento ABI
Prism 7500 System. A PCR em emulsão do pool
de bibliotecas normalizado para 20pM for realizada com o kit Ion PGM Hi-QTM OT2 kit, no equipamento Ion OneTouchTM 2, e enriquecido com
o uso do equipamento Ion OneTouchTM ES. As
amostras foram sequenciadas na plataforma Ion
Torrent PGM utilizando o Chip 318 v2 e o Ion PGM
Hi-Q Sequencing kit. Todos os kits e equipamentos utilizados são produzidos pela Thermo Fisher
Scientific e foram utilizados conforme as instruções do fabricante. Os dados gerados foram analisados no servidor Ion Torrent Suite Server e o
plugin HID SNP Genotyper. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio dos softwares
Microsoft Excel e GraphPad Prism, v. 5.0.
Resultados
Analisando o número de leituras de sequências (reads) totais obtidos na curva padrão
em cada uma das concentrações analisadas,
nota-se que há uma queda significativa no número de leituras a partir de 0,1 ng de DNA, tanto
para os locais autossômicos quanto para os do
cromossomo Y. Para o cálculo do Limite de Detecção (LD), foram utilizados os valores de leituras obtidos no sequenciamento dos 3 controles
negativos, estabelecendo um nível de confiança
estatístico de 99%. Os limites de detecção calculados foram de 61 reads para os locais autossômicos e 4 reads para os locais do cromossomo
Y . Tendo como base estes valores, nota-se a
perda de alelos (drop out) dos locais autossômicos a partir de 0,1 ng/ul de DNA, enquanto que
para os locais do cromossomo Y esta perda se
inicia a partir de 0,05 ng/ul de DNA. Outro dado
importante a ser considerado na análise de sensibilidade do kit é a capacidade de obter as informações de random match probability (RMP)

e haplogrupos do cromossomo Y através do plugin HID SNP Genotyper. Neste estudo, foi possível obter, para os locais autossômicos, valores
de RMP da ordem de 10-44 até a concentração de
0,05 ng/ul, mesmo com a perda de alguns locais
na análise (36 de 90 locais). Para os locais do
cromossomo Y, foi possível identificar o haplogrupo K2 até 0,05 ng/ul de DNA; com 0,025
ng/ul, a identificação foi possível até o haplogrupo K, indicando alguma perda de informação
(5 de 34 locais).
Conclusões
A genotipagem utilizando marcadores do
tipo SNP possui vantagens para análises genéticas onde o material questionado (evidência) encontra-se limitado de alguma forma, além de,
quando em número suficiente, compreende poder discriminatório igual ou maior do que os marcadores STRs. Considerando os resultados obtidos neste trabalho, recomenda-se o uso deste kit
com amostras cuja concentração mínima de DNA
seja da ordem de 0,5 ng/uL de DNA. No patamar
de 0,1 ng/uL, a análise ainda é possível, embora
deva-se ter cautela devido a possíveis perdas de
alelos (drop out), especialmente nos locais autossômicos. Financiamento: CAPES Pro-Forense (Proc. n° 23038.006844/2014-46).
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Resumo
Introdução
O tráfico ilegal de animais silvestres é uma
das atividades ilícitas mais rentáveis no mundo,
sendo o Brasil um dos maiores fornecedores de
espécimes para o mercado mundial. A captura de
animais silvestres na natureza é uma das principais ameaças à fauna brasileira, principalmente
para a avifauna, que compreende aproximadamente 80% dos animais traficados. O maior número de animais apreendidos no Brasil é de espécies canoras da ordem Passeriformes, como o
cardeal-do-nordeste (Paroaria dominicana) e o
curió (Sporophila angolensis). Das diversas limitações que reduzem a eficiência dos órgãos ambientais no combate aos crimes contra a fauna,
destacam-se a correta identificação da origem
geográfica dos animais apreendidos e a certificação de que os animais comercializados por criadouros comerciais são realmente filhotes de casais cativos registrados. Parte destas limitações
podem ser superadas com a aplicação de teste
de atribuição populacional e de filiação, respectivamente. Locos de microssatélite vem sendo utilizados de forma eficiente como marcadores moleculares para a inferência da possível origem geográfica dos indivíduos analisados, assim como
em estudos de parentesco. Apesar do desenvolvimento desses marcadores ter se tornado cada
vez mais rápido e eficiente, devido às técnicas de
sequenciamento de nova geração, conjunto de
locos de microssatélite são ainda inexistente
para a maioria das espécies de aves neotropicais.
Objetivo
Identificar e caracterizar locos microssatélite para o P. dominicana e o S. angolensis, visando o desenvolvimento de um conjunto de
marcadores moleculares para realização de testes de atribuição populacional e de filiação.

Métodos
Aproximadamente 1µg de DNA de cada espécie-alvo foi enviada para a empresa GenOne
Biotechnologies para a realização do sequenciamento parcial do genoma, utilizando a plataforma HiSeq 2500 Illumina. Para cada espécie,
as sequências pareadas (paired-end reads) foram filtradas aplicando critérios de qualidade e
combinadas com o SSR-pipeline. As sequências
obtidas na etapa anterior foram utilizadas para
obtenção de sequências maiores (contigs), utilizando a opção de novo assemble no programa
GENEIOUS 9.0. As sequências resultantes foram
utilizadas como fonte para busca por locos de microssatélite com um mínimo de seis unidades de
repetição compostas de tri a hexanucleotídeos
utilizando o programa MISA. O desenho dos pares de iniciadores para cada loco selecionado foi
realizado no programa PRIMER3. A padronização
das reações de amplificação de cada um dos conjuntos de locos selecionados foi feita utilizando
amostras de DNA de dois indivíduos de cada espécies-alvo. Em seguida, os locos padronizados
foram amplificados em 24 indivíduos de cada espécie-alvo para caracterização da diversidades
dos locos selecionados. Os fragmentos amplificados foram separados por eletroforese de capilar
em um sequenciador automático ABI 3130XL e
identificados no programa GENEIOUS. A caracterização dos loci foi realizada com base no número
de alelos e nas heterozigosidades esperada e observada, estimados no programa GENEPOP 4.3.
Os testes de desequilíbrio de ligação e de equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) também foram
realizados utilizando o mesmo programa. A probabilidade de exclusão de paternidade e a probabilidade de identidade foram estimadas com o
programa IDENTITY 4.0
Resultados
Um total de 10.322 locos microssatélite foram identificados para P. dominicana e 4.737
para S. angolensis. Inicialmente, foram selecionados 30 locos para cada espécie-alvo com base

no tipo de unidade de repetição (preferência por
tetranucleotídeos) e número de unidades de repetição (acima de 14 unidades). Dos 30 locos selecionados, 21 (70,0%) e 19 (63,3%) apresentaram sucesso na amplificação para P. dominicana e S. angolensis, respectivamente. Para ambas as espécies, 19 locos foram polimórficos com
o número de alelos por loco variando entre 7 a
18 para P. dominicana e 7 a 14 para S. angolensis. A heterozigosidade esperada média foi de
0,86 para P. dominicana e 0,85 para S. angolensis. O teste de desequilíbrio de ligação não foi
significativo para nenhuma das comparações entre os pares de locos analisados, enquanto que
um total de cinco locos de P. dominicana e dez
de S. angolensis apresentaram desvios do HWE.
Os dois novos conjuntos de locos microssatélite
apresentaram alta probabilidade de exclusão de
paternidade (> 0,999) e baixa probabilidade de

identidade (< 1,01x10-9).
Conclusões
Os dois conjuntos de locos de microssatélite descritos neste trabalho apresentaram alto
polimorfismo, alta probabilidade de exclusão de
paternidade e baixa probabilidade de identidade,
representando ferramentas importantes para auxiliar o combate aos crimes contra a fauna silvestre.

Apoio financeiro: CAPES - EDITAL
PRÓ-FORENSES n° 25/2014
Palavras-chaves: Sporophila, Paroaria,
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mixtures.
Introdução
Indels polymorphisms are the most abundant after SNPs, representing 3.6 million of the
variants characterized by the 1000 Genomes
project. With a distribution that can be estimated
at more than one indel per 1000 bp, they are
easily found in regions of interest. The low mutation rate and the possibility of designing allelespecific primers are the main characteristics of
the indels that differentiate them from STRs. The
use of allele-specific primers in the detection and
dosage of DNA mixtures, ie, more than one individual contributing with genetic material in the
same sample, presents greater sensitivity and
accuracy than the techniques usually employed.
Such situations can be exemplified as analysis of
cell-free fetal DNA (cffDNA) in maternal plasma,
analysis of chimerism in patients undergoing
hematopoietic stem cell transplantation and forensic analysis. Detection of genetic profiles generally identifies two contributors in the sample,
being one profile already known and the other
inferred as the second individual. Capillary electrophoresis (CE) analyzes are based on the number and height of detected peaks, evidencing the
presence, in different proportions, of more alleles
in the sample than a single individual could present, and it is still necessary to interpret if some
artifacts have occurred and produced spurious
peaks or whether there may be more than two
contributors in the mix. As an alternative to CE,
which is not sensitive enough to detect DNA that
is in proportions less than 1:10 or degraded,
more elaborate techniques such as SNP microarrays and Next Generation Sequencing (NGS) of
STRs can be used. The use of allele-specific indels primers to study DNA mixtures has been
shown to be much more sensitive, detecting unbalanced mixtures in ratios up to 1:1000.
Objetivo
To describe populational and forensic parameters of 10 autossomal indels loci, as well as to
standardize allele-specific primers for subsequent use in the detection and dosage of DNA

Métodos
Ten autosomal indel loci validated by the
1000 Genomes project were selected from
dbSNP, NCBI. Flanking and allele-specific primers for both alleles were designed. 80 trios
(mother-child-father) with confirmed paternity
were selected from the Urban Populations biorepository. Genotyping with flanking primers and
standardization of allele-specific primers were
performed by standard PCR followed by detection
by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE).
Finally, population and forensic parameters were
calculated in the sample of 160 unrelated individual.
Resultados
In population and forensic analysis, all the
loci are in agreement with the phenotypic proportions expected by the Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) and showed high variability (heterozygosis of 30-50%) and consequently high informativeness. The values of Polymorphism Information Content (PIC), Power of Exclusion (PE)
and Power of Discrimination (PD) ranged from
0.2763 to 0.3750, 0.1381 to 0.1875 and 0.49978
to 0.6250 respectively, being considered high
values, since, for biallelic loci, the maximum
value for PIC is 0.3750, for PE it is 0.1875 and
for PD it is 0.6250. Combined values of PE (CPE)
and PD (CPD) were respectively 0.8508 and
0.9999, also high values and having PCD reached
the maximum expected for a set of 10 biallelic
markers and PCE was very close to the maximum
0.8746. With regard to standardization of allelespecific detection, it was possible to standardize,
in conventional PCR, the reaction of 18 pairs of
allele-specific primers, being 10 insertion-specific and 8 deletion-specific. Detection of the mixture will occur when the contributors of the blend
are opposing homozygotes or when the major
contributor is homozygous and the minority is
heterozygous. Although the method can only be
used in cases of mixing of two DNAs, it is very
effective in forensic situations to exclude suspects and a larger set of indel locus can be used

to achieve the informativeness obtained with
markers STRs due to greater allelic variability.
Conclusões
This work described new primers and loci
previously not studied in Brazilian populations.
The survey of population and forensic data
showed high informativity for all the loci, making
it possible to use these loci in future projects. The
standardization of allele-specific primers brings
many perspectives for future analyzes, by qPCR,

of forensic DNA mixtures, noninvasive fetal diagnosis and chimerism analysis in patients undergoing hematopoietic cell transplantation.
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Resumo
Introdução
A existência de dois indivíduos com o
mesmo perfil genético é improvável devido à alta
variabilidade de polimorfismos do genoma, exceto em casos de gêmeos monozigóticos que
possuem cópias genômicas idênticas. Existem
dois tipos de gêmeos: os monozigóticos (MZ) ou
univitelinos ou idênticos, e os dizigóticos (DZ) ou
bivitelinos ou fraternos. Por meio da análise genética é possível estabelecer relações de parentescos, bem como identificar uma amostra biológica deixada em cena de crime. Para tal utilizase de 16 a 24 marcadores do tipo repetições curtas consecutivas (Short Tandem Repeats,

STR). Tratando-se de gêmeos MZ, os dois indivíduos possuem perfis idênticos para os STRs,
tornando inviável a aplicabilidade desta técnica
em casos de paternidade ou criminais envolvendo tais indivíduos. Estudos para tal diferenciação já foram realizados utilizando técnicas de
NGS (Next Generation Sequencing) com
marcadores do tipo polimorfismo de nucleotídeo
único (Single Nucleotide Polimorphism,
SNP). Outros estudos avaliaram o padrão de metilação do DNA e constataram ser possível encontrar potenciais ilhas CpG como marcadores forenses para a diferenciação dos gêmeos MZ por
meio de estudos epigenéticos e a técnica MPS
(Massively Parallel Sequencing). Um outro
estudo que sequenciou toda a molécula de DNA
mitocondrial (mtDNA) sugeriu que o mesmo, por
possuir variabilidade significativa, e heteroplasmias, também poderia ser adequado para tal objetivo.
Objetivo
O objetivo deste levantamento é fundamentar a importância de se desenvolver e testar
metodologias mais simples e de menor custo
para diferenciar geneticamente gêmeos MZ, e
padroniza-las para análises forenses tendo em
vista que as análises acima mencionadas são de
alto custo para a realidade forense brasileira.
Método
Pesquisa bibliográfica foi realizada por
meio da base de dados do Pubmed e DATASUS

para obtenção de dados sobre gêmeos e artigos
na mídia e relatos periciais (informação pessoal)
foram usados e compilados na plataforma do google forms para levantamento dos casos forenses específicos envolvendo gêmeos.
Resultado
A pesquisa no DATASUS e artigos científicos mostraram que a taxa de natalidade de gêmeos aumentou 30,8% de 2003 a 2014, subindo
de 10,19 para 13,33%. Os fatores que devem ter
contribuído para esses dados são: o aumento do
índice de massa corporal nas mulheres, melhora
da qualidade de vida, apoio social, adiamento de
gravidezes até idades mais altas, uso de tecnologias de reprodução assistida e um aumento da
poluição atmosférica. Por meio de relatos pericias e mídia conseguimos levantar 141 casos forenses no período de 2005 a 2019 envolvendo
gêmeos no Brasil. Destes, 1% ocorreu na região
Norte do país, 3% na região Centro Oeste, 15%
no Nordeste, 35% no Sudeste e 46% no Sul. Do
total, 84% dos envolvidos eram suspeitos e 16%
vítimas. Todas as investigações correram em
âmbito criminal. Houve uma grande dificuldade
na realização deste levantamento pois não há registros em boletins de ocorrência nas delegacias
que contenham esse tipo de informação e, dos
casos relatados por peritos não há informações
genéticas a respeito da zigosidade.
Conclusão
Considerando que a probabilidade quanto
à natalidade de gêmeos MZ é de, aproximadamente, 3 em 1.000 nascimentos e a quantidade
relevante de casos forenses brasileiros envolvendo gêmeos, diferenciar tais indivíduos geneticamente pode ser relevante para auxiliar na resolução do caso, além de ser um desafio científico para a genética forense. Portanto, está em
desenvolvimento no Laboratório de Imunohematologia e Hematologia Forense da Faculdade de
Medicina da USP um projeto que tem por objetivo a análise do DNA mitocondrial (mtDNA) em
12 pares de gêmeos MZ para avaliar a possibilidade de diferenciação dos mesmos, utilizando
técnicas já padronizadas nos laboratórios de DNA
da polícia científica, tendo em vista a realidade
brasileira em relação a custos e equipamentos.

Suporte Financeiro: CAPES e HCFMUSP/Laboratório de Investigação Médica (LIM/40).
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Resumo
Introdução
Na prática forense atual o método padrão
para a formação dos perfis genéticos individuais
é o uso de marcadores do tipo STR (short tan-

dem repeat). A análise simultânea de 16-24 regiões STR permite fazer a identificação de um indivíduo. Entretanto, uma das principais características e também limitações desse método é que
o mesmo se baseia em comparações com perfis
de referência. Assim, em situações nas quais não
há amostra referência, o andamento da investigação pode ser prejudicado. Como alternativa
para casos como este, alguns métodos têm sido
desenvolvidos, sendo que a Predição Fenotípica
por DNA tem sido o mais estudado. A metodologia intitulada Fenotipagem Forense pelo DNA ou
Predição Fenotípica por DNA (Forensic DNA

Phenotyping) tem por objetivo oferecer a probabilidade de inferir EVCs (características externamente visíveis, do inglês Externaly Visible

Characteristics), como cor de olhos, pele e cabelo, a partir de uma amostra biológica, por meio
da utilização de polimorfismos do tipo SNPs (sin-

gle nucleotide polymorphism) em genes de
pigmentação. Essa ferramenta de grande importância vem enriquecendo o cenário forense e já
é utilizada em alguns países, mas necessita de
mais estudos no Brasil, devido à alta miscigenação da população. Os SNPs rs6497292 (G->A) e
rs1133496 (A->G) do gene HERC2 são conhecidos por terem papel significativo na pigmentação, e foram selecionados para o estudo por participarem da plataforma Hirisplex-S, um sistema
que foi desenvolvido para a predição de características fenotípicas e engloba outros SNPs também já citados na literatura.
Objetivo
O presente estudo teve como objetivo avaliar a associação dos SNPs rs1133496 e
rs6497292 do gene HERC2 com características
de cor de pele e sua influência na predição fenotípica na população brasileira.

Método
A amostra estudada foi de 600 voluntários
sadios, não aparentados, de ambos os sexos,
maiores de 18 anos. Para a obtenção dos dados,
os voluntários responderam um questionário socio demográfico no qual declaravam sua cor de
pele dentre as quatro categorias apresentadas
segundo o IBGE: branco, pardo, negro e amarelo. Os participantes cederam uma amostra de
4ml de sangue periférico para extração de DNA
e análise genética dos polimorfismos, que foi realizada por meio da metodologia de Real Time
PCR. Na avaliação das associações entre as características fenotípicas e as frequências genotípicas, os valores de Odds Ratios (OR) e Intervalo
de Confiança de 95% (IC) foram empregados,
usando sempre como referência os indivíduos de
cor de pele negra, como genótipo ancestral.
Resultado
Nossos dados mostraram que o SNP
rs6497292 apresentou associação com a cor de
pele branca, tanto em heterozigose (OR 3,21; IC
1,17-8,08; p=0,03) como em homozigose (OR
9,36; IC 3,46-23,12 p <0,0001). No polimorfismo rs1133496, o alelo variante A foi associado
ao fenótipo de cor de pele negra, sendo que os
indivíduos com o genótipo homozigoto variante
apresentaram uma probabilidade de mais de
90% de ter o fenótipo negro (OR 0,04; IC 0,020,12; p<0,0001).
Conclusão
O gene HERC2 possui papel relevante para
a predição fenotípica na área forense, sendo que
nossos resultados corroboram com estudos anteriores no qual o SNP1133496 já foi associado
a fenótipos escuros em populações africanas, ou
altamente miscigenadas como a brasileira, e o
SNP6497292 foi associado a fenótipos claros em
populações europeias. O presente projeto está
inserido em um projeto maior do laboratório,
cujo objetivo é o de genotipar todos os SNPs do
sistema HIrisplex-S a fim de comprovar sua eficiência de predição na população brasileira.

A importância do Ensaio de Proficiência nos Laboratórios de Genética
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Resumo
Introdução
A Gestão da Qualidade representa a busca
ininterrupta por padrões elevados de um produto
ou serviço prestado, o que permite o desenvolvimento de métodos que levem a constante melhoria na elaboração de um produto ou execução
de um serviço. Para garantir que um laboratório
produza resultados confiáveis, é fundamental a
implementação de um programa adequado de
monitoramento do desempenho, tal como a participação em ensaios de proficiência. Ensaios de
Proficiência são avaliações externas onde ocorrem distribuições periódicas de amostras laboratoriais enviados por um provedor. Após os laboratórios participantes analisarem o material, sem
o conhecimento da resposta, o resultado é retornado dentro de um dado prazo ao provedor que
converterá em índices (scores) que medirão o
desempenho do laboratório. Isso permite a identificação de falhas para a tomada de ações corretivas ou preventivas necessárias.
Objetivo
O objetivo desse trabalho é descrever a importância da participação de laboratórios de genética forense em ensaios de proficiência visando
melhorar a qualidade dos serviços prestados e
otimizar os processos na rotina laboratorial
Método
Os materiais de ensaio seguem um cronograma elaborado para cada analito ou rodada. O
PNCQ (Programa Nacional de Controle de Qualidade) prepara e valida as amostras anteriormente ao envio, momento em que um valor é
designado à amostra, que não será informado
aos participantes antes da entrega dos resultados. Os participantes são informados pelo PNCQ
de todas informações detalhadas a respeito do
programa/rodada que houve sua adesão, tais
como: quais ensaios estão disponíveis, metodologia adotada nos critérios de desempenho e
análise de dados e avaliação, entre outros. Após

o envio dos resultados pelos laboratórios participantes, esses serão submetidos à análise estatística e atribuição de conceitos (A – aceitável, B
– Bom e I – Inaceitável) através do valor designado que é uma estimativa do valor mensurado
na validação. Os valores entregues pelos laboratórios não poderão ser corrigidos ou retirados
após a avaliação pelo PNCQ. A avaliação do laboratório será então baseada na diferença entre
o seu resultado e o valor designado, o que lhe
determinará um conceito na rodada, e então informa-se aos participantes sobre seu desempenho. O laboratório deverá então realizar uma
análise crítica dos resultados emitidos pelo PNCQ
criando assim oportunidades de melhoria do programa e um resumo do relatório de avaliação estará à disposição dos participantes ao final de
cada rodada.
Resultado
O PNCQ elabora dois programas de controle externo de qualidade que avaliam os resultados em testes de identificação humana: o Programa Paternidade e o Programa Forense. O Programa Paternidade consiste em material duo ou
trio (em papel filtro tipo FTA®) enviado trimestralmente aos laboratórios participantes para
avaliar vínculo genético. O Programa Forense
consiste em material (em papel filtro tipo FTA®)
enviado trimestralmente aos laboratórios participantes para análise de perfis únicos ou separação de misturas. Foram analisados os resultados
dos desempenhos de 25 laboratórios participantes nos dois programas: 4 em Forense de 2013
a 2017 em 18 rodadas e 21 em Paternidade de
2013 a 2018, em 22 rodadas, o que gerou 254
dados de análise para esta publicação. Observou-se nos resultados, de maneira geral, um
ótimo desempenho dos participantes ao longo
das rodadas. Notou-se que após um desempenho
considerado insatisfatório, alguns laboratórios
participantes que buscaram informações no
PNCQ, através da sua assessoria científica, e
analisaram criticamente suas próprias falhas no
processo, os levaram a adotar ações corretivas.

Dessa forma, na rodada seguinte, obtiveram um
desempenho excelente, que se manteve ao longo
do período. Em alguns casos de desempenho insatisfatório na avaliação, os laboratórios participantes que não acompanharam o seu desempenho, persistiram com resultados insatisfatórios,
não identificando as fontes inesperadas de erros
nas rodadas seguintes e assim abandonaram o
programa.
Conclusão
A credibilidade dos resultados laboratoriais
é cada vez mais questionada pela sociedade, juízes e desembargadores, portanto o controle externo de qualidade torna-se a melhor ferramenta

para determinar e ajustar a exatidão dos métodos empregados nos processos analíticos. De
acordo com nossos dados, a participação efetiva
em um programa externo de qualidade assegura
ao laboratório que seus resultados se aproximem
o máximo possível do valor real (exatidão). O ensaio de proficiência alerta ao participante quando
há problemas inesperados e não perceptíveis que
poderiam estar presentes e assim induz a gerência a implementar a ação corretiva necessária.

Duplicação no locus DYS19 em perfil genético obtido em amostra relacionada a local de crime patrimonial no Estado de Pernambuco.
Liana Melo 1, Natália Oliveira 1, Liliane Pires 1, Camila Reis 1, Carlos Souza 1
1 IGFEC - Instituto de Genética Forense Eduardo Campos (Estrada da Batalha, s/n, Jaboatão dos Guararapes/PE)

Resumo
Na genética forense, a análise das regiões
curtas de repetição em tandem (do inglês Short

Tandem Repeats - STR) do cromossomo Y
como método complementar aos STR autossômicos é relevante especialmente em casos que envolvem indivíduos do sexo masculino, uma vez
que, estatisticamente, a maior parte dos crimes
cometidos é praticada por homens (Garrido,
2014). De acordo com Kayser (2017), a análise
dos haplótipos dos STR do cromossomo Y aplicada na investigação criminal pode excluir suspeitos do sexo masculino do envolvimento no
crime, bem como identificar a linhagem paterna
destes, separar múltiplos contribuintes masculinos e fornecer pistas investigativas para encontrar indivíduos do sexo masculino desconhecidos.
Desta forma, variações alélicas nestes marcadores, tais como deleções ou duplicações, podem
erroneamente ser interpretadas como artefatos
ou contaminação, prejudicando as análises. Por
outro lado, desde que possam ser reconhecidas
de forma confiável, podem elevar a significância
de uma coincidência entre um suspeito e um vestígio, reforçando o peso de uma evidência (Balaresque et al, 2009). Sendo assim, o presente trabalho descreve uma duplicação observada no lo-

cus DYS19 Y-STR, obtida de uma amostra recebida e analisada no Instituto de Genética Forense
Eduardo Campos do Estado de Pernambuco.

centração e purificação de DNA em coluna de Microcon®. Em seguida, a amostra contendo o
DNA extraído foi amplificada pela reação em cadeia da polimerase (PCR), utilizando o sistema
de análise de loci de STR YFilerTM Plus (Apllied
Biosystems) seguindo as recomendações do fabricante. Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese capilar no ABI PRISM®
3500 Genetic Analyser (Applied Biosystems)
onde foram analisadas 27 regiões do cromossomo Y (DYS576, DYS3891, DYS635, DYS38911,
DYS627, DYS460, DYS458, DYS19, YGATAH4,
DYS448, DYS391, DYS456, DYS390, DYS438,
DYS392, DYS518, DYS570, DYS437, DYS385a/b,
DYS449, DYS393, DYS439, DYS481, DYF387S1
a/b, DYS533) e validados com o software GeneMapper® ID-X.
Resultados
O estudo dos polimorfismos do DNA nuclear permitiu determinar um perfil completo dos
marcadores do cromossomo Y (Y-STRs) a partir
da amostra analisada. De acordo com os resultados da eletroforese capilar, foi possível observar
uma duplicação no locus DYS19, obtendo os alelos 14 e 15, considerando-se a semelhança entre
a altura e área dos picos repesentados no
eletroferograma. Tal marcador genético é um
dos mais utilizados em genética forense, já tendo

Objetivo
Reportar uma duplicação observada no locus DYS19, observada em vestígio relacionado a
um crime patrimonial ocorrido no Estado de Per-

sido relatados picos duplos para este único lo-

nambuco.

para o locus DYS19.

cus. No entanto, para o Brasil, conforme consulta feita ao Banco de Dados STRBase (SRD130), este é o primeiro relato de uma bialelia

Métodos
O DNA foi obtido a partir de swab coletado
em uma lata de energético em perícia realizada
em local de arrombamento na cidade de Vitória
de Santo Antão/PE, que foi extraído de tal amostra pelo método de extração orgânica com con-

Conclusões
O presente trabalho relata uma duplicação
observada no locus DYS19, considerando a semelhança entre a altura e área dos picos correspondentes aos alelos 14 e 15, representados no

eletroferograma, sendo a primeira relatada para
o Brasil. Esta duplicação foi reportada ao STRBase e poderá ajudar na interpretação das coincidências porventura encontradas entre os perfis
que a contém, bem como em estudos sobre estimativas de taxa de mutação para este locus.
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Resumo
Introdução
Apesar de possuir característica de herança não-recombinante (haplótipos), a análise
do cromossomo Y é bastante utilizada no âmbito
forense, principalmente para casos de mistura
masculina/feminina e que envolvam investigação
de linhagem paterna. Mesmo assim, como os
demais cromossomos da célula, ele está sujeito
a mutações, fazendo com que a detecção e o estudo de suas mutações possam fornecer informações adicionais para uma melhor análise e interpretação de evidências forenses.

Objetivo
Relatar a não amplificação conjunta de
cinco marcadores Y-STR em amostras únicas de
vestígios oriundos de crimes sexuais ocorridos no
Estado de Goiás (Brasil), de forma a indicar uma
possível ocorrência de microdeleção.

Método
Extração diferencial com o kit PrepFi-

ler Express™ Forensic DNA Extraction, no
equipamento AutoMate Express™ (Applied
Biosystems®); quantificação por qPCR utilizando o kit Quantifiler® Trio no equipamento
7500 Real-Time PCR System, com auxílio do
software HID Real-Time PCR Analysis
v.1.1 (Applied Biosystems®); amplificação
pelos kits Globalfiler, Yfiler® Plus (Applied
Biosystems®) e PowerPlex® Y23 (Promega®); eletroforese capilar no equipamento
ABI 3500, com utilização dos softwares ABI
3500 Series Data Collection 3 e GeneMapper® ID-X (Applied Biosystems®); inserção

Resultados
Em julho de 2016, em um município do Estado de Goiás, uma vítima do sexo feminino (01)
foi estuprada e seus vestígios foram armazenados sem a realização de Exame de DNA por não
ter suspeito para confronto. Em outubro do
mesmo ano, em outra cidade do estado, outra
vítima (02) foi abusada sexualmente e seus vestígios também foram armazenados sem a realização de Exame de DNA pelo mesmo motivo. Em
setembro de 2017, ao se processar os vestígios
da vítima 01 para inserção no BPG-SPTC/GO, foi
detectado presença de DNA masculino, com obtenção de perfil autossômico majoritário masculino e perfil parcial para marcadores do cromossomo Y com uso do kit Yfiler® Plus, devido à
não amplificação dos marcadores DYS389I,
DYS635, DYS389II, DYS437 e DYS439. Devido à
obtenção de perfil parcial, o procedimento de
amplificação foi repetido com maior quantidade
de DNA e a não amplificação permaneceu, sendo
que os demais marcadores do cromossomo Y
apresentaram intensidade média de 6006 RFU
(unidades relativas de fluorescência). Em maio
de 2018, ao se processar os vestígios da vítima
02 com a mesma finalidade, foi detectado presença de DNA masculino, sendo inseridos: perfil
autossômico masculino e perfil parcial de marcadores do cromossomo Y com uso do kit Yfiler®

Plus, com à não amplificação dos mesmos marcadores reportados para a vítima 01. Novamente, o procedimento de amplificação foi repetido com maior quantidade de DNA e a não amplificação permaneceu, sendo que os demais
marcadores apresentaram intensidade média de
6946 RFU. Após busca automatizada no BPG-

cos; e análise de disposição de loci Y-STR no

SPTC/GO, foi observado match entre os perfis
autossômicos masculinos dos vestígios das vítimas 01 e 02 e, consequentemente, detectada a
reprodução da não amplificação dos mesmos
cinco marcadores Y-STR em ambos os casos.
Para avaliações de ocorrência de alelo nulo e de
concordância, procedeu-se à amplificação com o

cromossomo Y.

conjunto de primers do kit PowerPlex® Y23,

com busca automatizada no BPG-SPTC/GO, com
uso do programa CODIS 7, conforme as normas
da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéti-

sendo reproduzido os resultados de não amplificação. E com a análise da disposição dos loci de
Y-STR envolvidos, notou-se uma adjacência localizada no braço longo do cromossomo Y.

Conclusão
Pelos resultados observados, sugere-se a
ocorrência de microdeleção no braço longo do
cromossomo Y nos vestígios de crimes sexuais
associados à coincidência genética identificada

pelo BPG-SPTC/GO, devido à não amplificação de
cinco marcadores Y-STR adjacentes. Entretanto,
deve-se prosseguir com estudos citogenéticos
para real mapeamento de microdeleção.
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Resumo
Introdução
No âmbito civil e penal é imperativo que a
identificação humana ocorra de maneira inequívoca, imutável e singular. Quando metodologias
de primeira escolha, como técnicas papiloscópicas e odontológicas, não são conclusivas, a determinação do perfil genético é o último recurso
capaz de identificar um ser humano. Entretanto,
em cadáveres putrefeitos, a obtenção de DNA viável, isto é, passível para confronto genético,
configura um desafio para os laboratórios forenses. Os diversos estágios de decomposição cadavérica, diretamente relacionados ao tempo decorrido após a morte e as intempéries às quais o
cadáver esteve exposto, podem acarretar na
presença de inibidores e na degradação da molécula de DNA. Tais situações comprometem significativamente a quantidade e a qualidade do
DNA obtido. As dificuldades de extração de exíguas quantidades de DNA viável a partir de
amostras forenses degradadas vêm suscitando
pesquisas contínuas e tem gerado progressos na
sensibilidade dos sistemas comerciais multiplex
baseados na análise de STR. Os novos kits atualmente disponíveis, além de amplificarem marcadores que compreendem as regiões que compõem os bancos de perfis genéticos internacionais, permitem a detecção de quantidades mínimas de DNA e apresentam maior tolerância à
presença de inibidores de PCR
Objetivos
Considerando esse aprimoramento tecnológico e, com o intuito de identificar cadáveres a
partir dos quais não foi possível a obtenção de
perfis genéticos viáveis a partir das técnicas disponíveis na época, foram selecionados no presente trabalho, 45 extratos, relacionados a 21
casos de identificação humana da casuística do
Laboratório de Genética Forense do Estado do
Paraná, referentes aos anos de 2010 a 2014.

Métodos
Os fragmentos ósseos foram submetidos à
moagem criogênica, seguida de extração orgânica por fenol-clorofórmio e concentração por
membrana microcon ou precipitação por etanol.
Os extratos obtidos foram amplificados, por PCR,
utilizando os sistemas comerciais disponíveis na
época: Identifiler (Thermo Fisher Scientific)
e PP16 (Promega). Cabe ressaltar que, neste
período, o Laboratório não dispunha de kits de
quantificação. Portanto, para a amplificação de
marcadores STR autossômicos, o ajuste da concentração desconhecida de DNA era realizado
através de diluições empiricamente estabelecidas. No presente trabalho, todos os extratos selecionados foram previamente quantificados com
kit comercial Quantifiler Trio DNA Quantifi-

cation, em 7500 Fast Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific); amplificados
através de PCR com o kit comercial GlobalFiler@
(Thermo Fisher Scientific), em reação multiplex (21 marcadores autossômicos); e submetidos à corrida eletroforética capilar seguida de detecção da fluorescência laser-induzida no analisador automático de DNA ABI PRISM 3500. A
análise dos eletroferogramas resultantes foi realizada através do Genemapper ID-X Sof-

tware v. 1.4 (Applied Biosystems), com os
limiares analítico e estocástico determinado por
validação interna.

Resultados
Constatou-se, através dos dados da quantificação, que: 98% das amostras apresentaram
indício de degradação e 13% das amostras indicaram possível presença de inibidores de PCR.
Pela análise dos dados constatou-se que 71%
das amostras apresentaram genotipagem viável
em cinco ou menos locos; 15% das amostras
apresentaram perfil genético parcial em 6 a 13
marcadores, e para aproximadamente 13% dos
perfis genéticos foi possível a obtenção de ao

menos quatorze locos com genotipagem conclusiva. Apesar de ter sido observada a presença de
desbalanço intra e inter loco, os perfis genéticos
obtidos podem ser considerados passíveis para
confronto genético com amostras referência.
Dentre os 21 casos analisados foi viabilizada a
identificação de cinco cadáveres. Em uma amostra foi constatada elevada concentração de DNA
(>7ng/uL) que, com a normalização devida, possibilitou a obtenção de perfil genético completo.
Os resultados obtidos demonstram que a quanti-

ficação consiste em etapa fundamental na obtenção de perfil genético em amostras desafiadoras.
Conclusões
Ademais, os achados obtidos no presente
estudo sugerem que os novos sistemas comerciais multiplex, ao aliarem maior sensibilidade e
tolerância a inibidores de amplificação, podem
representar importantes ferramentas na obtenção de perfis genéticos conclusivos em amostras
degradadas.
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Resumo
Introdução
Bone is one of most difficult samples for
DNA examination, as it has less DNA and is easily
get rotten. Yet in many cases to analyze bone
DNA is of vital importance to do the identify personal, for example DVI or unknown body.
Objetivo
We Institute of Forensic Science, Ministry
of Public Security, People's Republic of China,
started do to Bone DNA examination since 1996,
and have always trying to pursue a better way of
getting high success rate of examination. We
also want to find a standard process of dealing
different kinds of bone samples.
Métodos
IFS established a specific group for bone
examination to enhance the Bone examination
work in 2006. First, using the cracking silica gel
membrane as the purifying method and after
continuous improving, our rapid examination
way taking within 3 hours for extraction and normal way about 48 hours. We established a conventional method and large system method, the
former one taking less amount of sample, which
can keep the original form of the evidence and
can be done within 2 hours while the latter one
is just for difficult bones and teeth, in which DNA
content is low, taking large amount of sample
and need longer time. The longest bone we successfully did is from Han Dynasty, for almost
1600 years, and bones under incineration, acid

etching and cesspool soaking, we also get a large
amount of good results. We count difficult cases
of our examination. 426 samples of rotten tissue
STR examination results. Among these cases,
413 samples got complete and clear 16 loci, 8
cases get partial STR loci, and 5 cases get nothing. The total success rate was 97.2%. The longest detectable tissue is about 15 years. We can
also conclude that muscle is easily get rotten and
difficult to detect. While fingernail is very good
sample. At the same time, after thousands of
cases experience, we have established a standard procedure for the bone case work to make
sure all results are correct, aiming to find the all
the matching for the dead. We use samples to
compare and repeat independently. In addition,
we also do YSTR and mtDNA, to give more information for the comparison, when needed.
Resultados
The methods we established is useful that
we have done more than 5300 cases since then,
among which 95% get perfect STR results.
Conclusões
The methods and procedure we established, after several years training in whole
China, are widely used in DVI and unknown body
cases, and proven to be excellent in case work.
We also solved thousands of cases using these
methods, among which some are really classic.
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Resumo
Introdução
O perfil genético obtido a partir de evidências de crime, utilizando-se os marcadores STR,
é capaz de individualizar uma amostra por comparação direta a uma amostra referência (seja de
suspeitos, vítimas ou familiares). No entanto, a
principal limitação dessa abordagem é a ausência de amostras referência no processo de investigação. Numerosos estudos buscam entender a
relação entre determinados polimorfismos e certas características fenotípicas e têm gerado resultados promissores em auxiliar a rotina forense. Entre eles, o processo de inferência de características visíveis externamente (EVCs) com
finalidade forense – entre elas a cor da pele, íris
e cabelo, altura, características faciais e padrão
de calvície masculina – a partir de amostras biológicas é conhecido como Forensic DNA Phe-

notyping (FDP). Entre os trabalhos de FDP mais
relevantes está o sistema HIrisPlex-S, desenvolvido para predizer as cores de olhos, pele e cabelos.
Objetivos
Apesar do sistema HIrisPlex-S ter obtido
alto poder de predição, o mesmo foi desenvolvido e validado em populações mais homogêneas, como a europeia, sem confirmação até o
momento em populações miscigenadas. O objetivo deste trabalho foi analisar uma amostra de
611 indivíduos da população brasileira, visando
compreender o papel forense desses polimorfismos na associação com características de cor de
pele, olho e cabelo em uma população miscigenada utilizando-se dados obtidos para 39 marcadores que compõe o sistema HIrisPlex-S, distribuídos em 19 genes/regiões gênicas (MC1R,

TUBB3, SLC45A2, KITLG, LOC105374875,
IRF4, TYR, OCA2, SLC24A4, HERC2, PIGU,
LOC105370627, TYRP1, ANKRD11, BNC2,
SLC24A5, ASIP, RALY, DEF8).

Métodos
As amostras foram genotipadas através de
técnicas de sequenciamento Sanger, Open Array
ou PCR em Tempo Real. Foi aplicado o modelo de
predição
disponibilizado
em
https://hirisplex.erasmusmc.nl/ utilizando-se os dados genotipados em nossas amostras. A partir das predições obtidas, os resultados foram comparados
aos fenótipos observados para cada indivíduo,
sendo calculada a Area Under the Curve
(AUC) para cada grupo fenotípico (cor de olhos,
pele e cabelos) através do software R statistics
utilizando os pacotes MASS, mlogit, ROCR, pROC
e caret. A AUC é calculada a partir de valores de
sensibilidade (capacidade do método em predizer aqueles que de fato apresentam a característica) e especificidade (capacidade do método em
predizer aqueles que não apresentam a característica), que servem como parâmetros de avaliação da performance do modelo de predição (valores de AUC próximos a 0,5 representam ausência de valor preditivo; valores próximo a 1 representam alta acurácia do método).
Resultados
Os valores de AUC obtidos para o modelo
de predição analisado revelaram-se significativos
para olhos azuis (0,88), olhos castanhos (0,67),
cabelos pretos (0,69), pele clara (0,70) e pele
escura (0,70). Fenótipos considerados intermediários (como olhos e pele) em geral não possuem valores tão altos quanto aqueles dos fenótipos extremos (claros/escuros); assim, as cores
de olhos e pele intermediária não obtiveram valores de predição satisfatórios, como observado
também no modelo do Hirisplex-S.
Conclusões
Nossos resultados demonstram que os
marcadores do sistema HIrisPlex-S têm grande
potencial para uso em amostras de populações
miscigenadas como a Brasileira e, futuramente,
poderiam ser usados no auxílio às investigações,
como já acontece em alguns países.

Suporte financeiro: FAPESP – Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Processo 2016/03284-8) e HCFMUSP/ Laboratório de Investigação Médica (LIM/40).
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informações que compõem o nome da amostra
para atribuir em P2 a codificação correta a ser
Resumo
Introdução
Parte significativa dos laboratórios de genética forense brasileiros, e possivelmente de
outros países com altos índices de criminalidade,
conta com um número limitado de peritos criminais e auxiliares para atender à elevada demanda de perícias e procedimentos administrativos. Como consequência, não é raro o acúmulo
de perícias e atraso na liberação de laudos de
exame de DNA, gerando um passivo (backlog)
que contribui para retardar a aplicação da lei e o
aumento da impunidade. As particularidades do
exame de DNA explicam, em parte, o prazo, por
vezes longo, necessário à conclusão de um
laudo. Por exemplo, para atender às normas de
certificação de qualidade nesses laboratórios, é
necessário que procedimentos de extração de
DNA, quantificação, PCR (Reação em Cadeia da
Polimerase) e eletroforese sejam manuscritos ou
digitados múltiplas vezes em diferentes formulários, garantindo o registro, arquivamento e a rastreabilidade das informações. Otimizar os processos de registro dessas informações e sua conversão em diferentes formatos, com o uso de
programas de computador, é uma alternativa de
baixo custo para evitar o retrabalho e aumentar
a eficiência desses laboratórios.
Objetivo
Desenvolver uma planilha para converter
informações de um formulário de amostras de
eletroforese em um arquivo de texto que pode
ser diretamente importado na interface do Analisador Genético ABI 3500 (Data Collection).
Métodos
No Microsoft Excel 2013 foi criado um arquivo com duas planilhas (P1 e P2). Na P1 colase a identificação das amostras que foram digitadas no formulário de registro de eletroforese.
Usando um conjunto de códigos, a P2 lê as informações em P1 e as converte em uma tabela já
configurada para o analisador genético. Para a
conversão de P1 em P2, os códigos fazem uso de

lida pelo Data Collection. Por exemplo, na
amostra
identificada
como
“gf_LD10555_18_AQ01” P2 usa o prefixo “gf”
para identificar o Assay (GlobalFiler) e as pastas
onde os resultados devem ser salvos ao final da
eletroforese (File name conventions e Re-

sults Group). O código “LD” é usado para identificar o tipo de amostra ou Sample Type (neste
caso uma Sample). Outros códigos identificam
corretamente os demais kits de PCR (e.g. y23 =
PowerPlex_Y23) e Sample Type (Ladder = Allelic Ladder, CP = Positive Control e CN =
Negative Control). O valor “Formamida” em
uma célula de P1 gera uma célula em branco em
P2. A P2 é exportada como Arquivo de Texto separado por Tabulações que pode ser importado
na interface Data Collection
Resultados
O arquivo foi testado no Laboratório de Biologia e DNA Forense da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás. Antes da implementação dessa planilha de conversão, escreviase manualmente a identificação das amostras em
formulário próprio e em seguida digitava-se as
mesmas informações no Data Collection. O
processo era feito exclusivamente na sala de
Pós-PCR, onde as informações e o analisador genético estavam acessíveis, em momento imediatamente anterior à execução da eletroforese. A
implementação do novo processo permitiu a digitação da planilha apenas uma vez para registro
e uso na eletroforese, em uma sala de computadores. Isso resultou em uma redução de aproximadamente 50% no tempo gasto para realizar
essa rotina.
Conclusões
A produtividade de um geneticista forense
é afetada pela necessidade de um cuidadoso registro dos procedimentos de laboratório. A redundância em alguns desses registros aumenta
a ineficiência do trabalho e no tempo de resposta
a juízes e delegados. Aqui ficou demonstrado que

o uso de uma planilha “inteligente” reduz o
tempo gasto para o analista registrar as amostras de uma eletroforese capilar. Outras melhorias proporcionadas por essa inovação incluem a
redução de erros introduzidos na transcrição de
informações, arquivamento digital (e impresso)
de dados, bem como a facilitou o acesso, a transferência e a rastreabilidade das informações.
Também possibilitou a flexibilização espacial e
temporal na produção dos registros, já que pode
ser feito fora da sala de Pós-PCR quando melhor

se ajustar à rotina do perito. A planilha pode ser
adaptada às necessidades de cada laboratório
por meio da edição dos códigos usados. Ainda,
pode agilizar os esforços de expansão dos Bancos de Perfis Genéticos com amostras de condenados (Lei 12.654/12) e projetos temáticos de
redução de backlog. O arquivo pode ser baixado
em https://sites.google.com/view/pbchaves.
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Resumo
Introdução
Com o crescente aumento dos casos de crimes de natureza sexual ocorridos no Brasil, as
solicitações para análise de DNA acompanham
este aumento com a finalidade de esclarecer a
materialidade e autoria dos crimes de estupro.
Existe uma discussão sobre o processamento de
amostras de crimes sexuais com resultados negativos para exame de PSA (antígeno prostático
específico) e Pesquisa de espermatozoides, pois
ja existe indícios que perfis genéticos podem ser
identificados nesse tipo de amostra. O chamado
"backlog" de crimes sexuais seriam as amostras
não processadas que encontram-se armazenadas nos laboratórios das pericias dos estados. Os
perfis genéticos identificados poderão ser armazenados no Banco Nacional de Perfis Genéticos,
possibilitando comparações com milhares de
vestígios identificados em outras vítimas de crimes sexuais e crimes violentos contra a pessoa,
bem com amostras de estupradores condenados
em todas as unidades da federação, o que possibilita identificação de autorias desses crimes sexuais a nível nacional. Utilizaremos um relato de
caso ocorrido na Perícia Forense do Estado do
Ceará, onde uma vítima do sexo feminino sofreu
sucessivos abusos por parte de um agressor por
um período de 15 dias.
Objetivo
1) O objetivo do relato é analisar o padrão
de resultados dos exames médico legal, PSA e
Pesquisa de espermatozoides comparando com
as análises de DNA submetidos à técnica de extração diferencial, visto que esses resultados são
de extrema importância para orientar os Peritos
Médicos Legistas na resposta ao quesito formulado sobre a constatação de conjunção carnal ou
de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
2) Demonstrar a importância do processamento de "backlog" em crimes sexuais nos estados.

Métodos
A vítima foi submetida ao exame clínico de
constatação de crime sexual e foi coletado swab
da mucosa oral, vaginal e anal. Foi coletado
amostra oral do suspeito para comparação. O
exame de PSA foi realizado utilizando-se o Kit
PSA One Step Teste da marca Inlab, com sensibilidade de 4,0 ng/mL. A pesquisa de espermatozoides foi realizada em lâmina através de microscopia óptica. Para a análise de DNA foi utilizada técnica de Extração Diferencial com o kit
DNA IQ da Promega Corporation, já a amplificação foi realizada por técnica de PCR (reação em
cadeia da polimerase) com emprego dos sistemas PowerPlex Fusion e PowerPlex Y23 da
Promega e os produtos de amplificação obtidos
foram objeto de corrida eletroforética em capilar
no aparelho ABI 3500 Genetic Analizer da Ap-

plied Biosystems. Os resultados foram analisados no software GeneMapper ID-X 1.4.
Resultados
O exame clínico não constatou lesões de
interesse médico legal, hímen íntegro com orla
exígua e elástica e ostio amplio que poderia permitir cópula sem se romper (hímen complacente)
. Os resultados dos testes laboratoriais foram
não reagentes para o teste de PSA e não foi visualizado espermatozoides nas análises microscópicas nas amostras de swabs anal e vaginal. O
exame de DNA identificou um perfil genético
masculino na fração espermática do swab vaginal da vítima, ao proceder a comparação com o
perfil do suspeito, verificou-se a inclusão do
mesmo como produtor da referida amostra questionada.
Conclusão
A ausência de lesão na vítima, o resultado
negativo para sêmen e o nexo temporal de 6 dias
entre o último relato de conjunção carnal praticado pelo agressor, poderiam apontar fortemente para uma resposta negativa no caso da
materialidade do crime de estupro. A técnica de

extração foi extremamente importante para o
auxílio na identificação do tipo de ato praticado
pelo agressor, já que o perfil foi identificado na
fração espermática. Este perfil genético na fração
espermática pode ser explicado pela provável
presença de fragmentos de espermatozoides no
material analisado, não detectados ao exame microscópico. O resultado Não Reagente para o PSA
poderia ser explicado pelo nexo temporal entre o
ato sexual e a coleta das amostras. A alta sensibilidade do teste de DNA mostra a importância
do exame na identificação da materialidade e autoria nos casos de crimes sexuais. O resultado
alerta para a importância do processamento de
todas amostras de crimes sexuais com solicitação de exame de DNA, independente dos resul-

tados para testes de PSA e pesquisa de espermatozoides.
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Resumo
Introdução
Most forensic laboratories that use mtDNA
typing are based on the polymorphisms present
in the nucleotide sequence in the hypervariable
region, comparing the questioned sample with
the reference sequence (rCRS) for the annotation
of the polymorphisms. However, it has been reported that about 75% of the total mtDNA variation occurs outside the control region and that
whole mtDNA sequencing would increase the discrimination power and the value of the generated
data. In a study with Hispanic, Caucasian and African-American individuals, the genetic diversity
for these three groups of individuals was averaged 98% when only the HV1 and HV2 regions
were analyzed and on average 99.9% when the
whole mtDNA was analyzed. The genetic diversity in Caucasian individuals was 100% in the
analysis with the whole mtDNA. In a population
sample from Estonia, the genetic diversity obtained with only analysis of the HV1 and 2 regions was 95.85%, while the analysis with the
whole mtDNA increased the diversity to 99.67%.
This increase in the genetic diversity obtained
when analyzing the whole mtDNA has been observed in different world populations and can
make more efficient the classification of haplogroups according to ethnic origin.
Objetivos
To verify if the analysis of the whole mitochondrial genome by massively parallel sequencing (MPS) can increase the diversity in samples
that presented shared haplotypes in the analysis
of the mtDNA control region by capillary electrophoresis.
Métodos
Were selected 22 blood samples from natural individuals from Brasilia-Federal District

(Central-West region of Brazil) that had the entire mtDNA control region analyzed by Sanger
sequencing
using
M13-tailed
primers
L15997+M13F and H639+M13R and presented 8
shared haplotypes. The whole mitochondrial genome was analyzed by MPS: amplification of the
mtDNA by long PCR in two separate reactions using the TaKaRa LA PCR Kit (TaKaRa) and library
preparation using the Nextera XT DNA Sample
Kit (Illumina).
Resultados
The population of the Central-West region
is highly miscegenated due to its historical formation and, to date, has a scarcity of mtDNA
data. Analyzing only the hypervariable region, 8
haplotypes were identified in a total of 22 samples. The whole mtDNA analysis allowed the
identification of 16 haplotypes, 6 of which were
shared by two samples each. These are preliminary data, as part of a research that seeks to
evaluate the whole mitochondrial genome in
samples of Brazilian populations, but nevertheless, it is possible to identify that the analysis of
the whole mtDNA can increase the diversity of
haplotypes found in population samples.
Conclusão
The methodologies used were efficient for
analysis of the control region and the whole
mtDNA, and, all data obtained for the control region by Sanger sequencing were confirmed by
MPS. The complete mtDNA analysis significantly
increased the diversity for the samples in study.
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Resumo
Introdução
A fenotipagem forense por DNA pode proporcionar, a partir de uma amostra biológica coletada em uma cena de crime, informações sobre
fenótipos de um suspeito. Para a determinação
de fenótipos de pigmentação é necessário conhecer os fatores que alteram a via de melanogênese, entre eles os fatores genéticos, que afetam
os precursores e proteínas necessários neste
processo. O gene SLC24A5 atua neste processo
transcrevendo a proteína NCKX5, uma proteína
transmembrana melanossomal que regula a presença de sódio, cálcio e potássio. Assim é possível regular o pH dentro dos melanossomos, afetando a maturação e o tipo de melanina produzido, isto é, eumelanina ou feomelanina.
Objetivo
Objetivou-se avaliar a diversidade genética
das regiões regulatórias e codificantes do gene

SLC24A5 e identificar SNPs que estejam relacionados à pigmentação da pele, olhos e cabelo em
amostra populacional da região de Ribeirão
Preto.
Métodos
Foram obtidas amostras de sangue de 411
indivíduos e um questionário foi aplicado a fim de
avaliar a cor da pele, olhos e cabelos, classificação étnica segundo o IBGE e ancestralidade. Foram obtidas imagens fotográficas dos olhos, cabelos e regiões da pele muito e pouco expostas
ao sol, além de espectros das mesmas regiões
da pele para determinação do índice de melanina. A partir do sangue coletado realizou-se extração do DNA. As bibliotecas foram preparadas
utilizando o ensaio customizado HaloPlex (Agilent Technologies), validadas e sequenciadas utilizando metodologia Illumina. O arquivo FastQ,

obtido após o sequenciamento, passou pela ferramenta cutadapt para remover adaptadores
adicionados durante o preparo de bibliotecas. O
arquivo processado foi mapeado utilizando o algoritmo BWA MEM e o genoma de referência
hg19. As variantes e seus genótipos foram obtidos pela ferramenta HaplotypeCaller do pacote
GATK, que gerou um arquivo vcf. Este arquivo
passou por uma verificação de qualidade dos alelos por meio do software VCFx, que interrogou
alguns genótipos de acordo com a qualidade e a
quantidade de reads mapeadas na região. Verificação visual de genótipos duvidosos foi feita
utilizando o programa Integrative Genomics Viewer. O arquivo vcf final foi utilizado para a inferência de haplótipos pelo software PHASE. Associação de alelos, genótipos e haplótipos com as
características de pigmentação foi feita utilizando
o Teste Exato de Fisher e cálculo de Odds Ratio.
Utilizando a ferramenta Haploreg foram obtidas
informações sobre fatores de transcrição que se
ligam a motifs que englobam sítios de variação
presentes em regiões regulatórias.
Resultados
Foram encontradas 285 associações significativas entre 13 alelos ou genótipos e fenótipos
de pigmentação e 18 associações significativas
entre sete haplótipos e fenótipos de pigmentação. Como amplamente relatado na literatura, foi
encontrada associação do alelo rs1426654*G
(111Ala) com pele escura, além de cabelo e olhos
escuros. Três dos principais marcadores associados
com
fenótipos
de
pigmentação
(rs553733344, rs55728404 e rs2675346) estão
presentes na região promotora. Análises com
Haploreg revelam que os fatores de transcrição
CFOS e JUND se ligam a estes três sítios, que
também estão presentes em porção hipersensível à DNAse I na região promotora; tal região é

caracterizada por marcas de histonas que ativam
a transcrição do gene em pele. Os sítios de variação se inserem em motifs com valores de
ΔLOD < 0, ou seja, o fator de transcrição apresenta maior afinidade pelos alelos alternativos
(em relação ao genoma hg19). Nestes sítios os
resultados de associação indicam que os alelos
alternativos favorecem fenótipos escuros. Tais
resultados estão de acordo com as informações
relacionadas à função do fator de transcrição,
que gera maior a transcrição do gene SLC24A5,
ocasionando maior a quantidade de pigmento
produzida. Coincidentemente, existem relatos
na literatura de que estas duas proteínas atuam
na melanogênese formando o complexo de
transcrição AP1, que possui papel no transporte
de TYRP1 do endossomo para o melanossomos,
resultando em fenótipos mais escuros.
Conclusões
Foi encontrado um alto número de associ-

ações de alelos, genótipos e haplótipos com diferentes fenótipos de pigmentação da pele, olhos
e cabelos. Foi constatado efeito funcional condizente com a função do fator de transcrição envolvendo três dos sítios associados; as associações restantes permanecem com significado funcional incerto, podendo refletir simplesmente desequilíbrio de ligação com alelos causais. No futuro, espera-se que as associações obtidas possam contribuir para a inferência de fenótipos
como ferramenta forense.
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Resumo
Introdução
Na rotina forense, em casos que a amostra
biológica apresenta-se degradada ou com baixa
concentração de DNA, o uso exclusivo dos marcadores STRs pode gerar um resultado final estatístico inconclusivo, tornando fundamental a
análise de marcadores adicionais para a resolução do caso. Utilizados como método complementar, os marcadores de Inserção/Deleção (InDels) têm mostrado grande potencial para superar as limitações dos marcadores tradicionais. Ao
lado, o cromossomo X tem significativa importância em estudos de genética forense, especialmente nos casos em que a análise dos autossômicos não é suficientemente. Entretanto, quando
tratamos de marcadores de inserção/deleção
para esse cromossomo, pouco se tem publicado.
O genoma, que se manteve bem conservado ao
longo da evolução, é aproximadamente 99,5%
idêntico entre quaisquer dois seres humanos na
população mundial (ROSHAN et al., 2015). Essas
regiões variáveis na sequência de DNA quando
ocorre em uma população com uma frequência
de no mínimo 1 % é denominado como polimorfismo genético (NUSSBAUM, 2008). Polimorfismos InDel constituem na inserção ou na deleção
de um ou mais nucleotídeos no genoma. Apenas
nos últimos anos esses polimorfismos têm recebido atenção nos estudos (PEREIRA et al, 2009).
Pereira e colaboradores (2012) desenvolveram
uma PCR em multiplex com 32 marcadores XInDel e identificaram seu potencial uso para a
identificação humana e em testes de paternidade
em Africanos, Europeus e Asiáticos. Quando
comparado aos estudos descritos na literatura,
esses 32 marcadores possuem a vantagem de
gerarem amplicons curtos, o que é mais adequado para amostras provenientes de casos forenses, em especial aqueles em que o DNA encontra-se degradado. Os InDels representam
aproximadamente 16% dos polimorfismos no
DNA e estão distribuídos ao longo de todo genoma humano.

Objetivo
Identificar a presença de novas variantes
alélicas nas populações dos estados de Minas Gerais e Espirito Santo utilizando um multiplex de
32 polimorfismos de inserção/deleção do cromossomo X.
Métodos
Foram estudados 407 amostras sanguíneas de indivíduos aparentemente saudáveis,
não aparentados e residentes em Minas Gerais
(90 mulheres e 116 homens) e no Espirito Santo
(201 homens).A extração de DNA das amostras
de sangue foi realizada com a resina Chelex 100
(Bio-Rad). Os polimorfismos foram amplificados
por uma reação de PCR em multiplex e submetidos à eletroforese capilar.
Resultados
Na análise dos perfis de eletroforese foi observado em quatro deles uma variante alélica no
marcador MID1361, sendo uma amostra feminina e duas masculinas no estado de Minas Gerais e uma amostra masculina no estado do Espírito Santo. A variante alélica (aqui chamado de
alelo 3), já foi anteriormente observada na população de estado de São Paulo conforme descrito por Martinez e colaboradores (2019) sendo
relatada presença desta mesma variante em casos de trio, onde foi possível observar a transferência do alelo 3 do genitor para seu descendente. Neste trabalho não foi possível observar
tal transferência, pois as amostras aqui estudas
são de indivíduos não aparentados. O MID1361
geralmente apresenta os dois alelos "-/ ACA",
mas três alelos são descritos em bdSNP como
"−/AA/ACA." A variante encontrada em nossas
amostras tem 1 bp menos do que o alelo curto,
representando, portanto, um novo alelo. O Projeto 1000 genomas descreve a deleção de um
nucleotídeo T (rs202070714) em uma base nucleotídica antes ao locus MID1361, que justifica
a identificação deste alelo.

Conclusão
A variante alélica identificada neste projeto, não fora relatada antes nas populações estudadas por Pereira e colaboradores (2012).
Sendo um relato inédito para estas populações.
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Resumo
Introdução
In forensic casework, mitochondrial DNA
(mtDNA) is useful in the context of recalcitrant
samples that failed to produce a standard STR
profile. Traditional Sanger sequencing using capillary electrophoresis (CE) compels a limitation
of sequencing of the mtDNA genome to the hypervariable region as sequencing of the whole
mitochondrial genome (mtGenome) is both time
consuming and cost-prohibitive. With the availability of massively parallel systems (MPS), the
mtGenome can easily be prepared and sequenced using a tiled amplicon multiplex of 162
amplicons. For hypervariable region sequencing,
a mtDNA control region panel containing two
pools with 7 primer pairs each covering the hypervariable regions I, II, and III (15954– 610)
was also employed. Additionally, a novel mtDNA
analysis module makes analysis streamlined for
obtaining haplotypes, haplogroup, nuclear mitochondrial DNA segments (NUMTs), and point and
length heteroplasmies. This module mapped
reads to nodes in Phylotree, which were then realigned using a context aware custom Smith-Waterman alignment algorithm that integrates Phylotree and EMPOP information into the scoring
function. Variants were called with respect to the
rCRS. The closest haplogroup was calculated,
and variants were evaluated based on their occurrence in the haplogroup as well as other general metrics including frequency, strand bias, and
coverage.
Objetivo
The objective was to evaluate the capability of MPS to generate mitochondrial DNA profiles
at a resolution and throughput to compare to CE.
Métodos
DNA from HL-60, CHR, and GM09947A was
obtained as part of NIST standard reference material (SRM 2392)[1,2], and GM10742 from the

Coriell Institute. Additionally, samples from International Genome Sample Resource (IGSR)[3]
were obtained, covering a small range of populations. A range of starting DNA quantities was
created, and libraries were prepared on the Ion
Chef using the Precision ID mtDNA Whole Genome Panel and sequenced on the Ion S5. Sequencing runs were used to determine amplicon
coverage uniformity, and haplotypes were evaluated for concordance, presence of artifacts, heteroplasmies, and NUMTs using the mtDNA analysis module
Resultados
The panel showed high uniformity and efficiency for both the whole genome and control region panels. Compared to Sanger, variant calling
with SRM 2392 samples showed little discordance, limited mostly to the 309 position. Sample
normalized coverage across all amplicons in the
mtGenome and also sorted coverage showed
amplicon uniformity across the mtGenome. Point
heteroplasmies were detected at a rate comparable to the published recharacterization of NIST
SRM-2392 and SRM-2392-I using MPS[1]. No
complete amplicon dropouts were observed in
the runs, including the DNA input titration from
100pg starting gDNA down to 2pg. Coverage
across the genome and uniformity remained stable across input amounts.
Conclusões
The benefits of MPS testing relative to
standard HV region sequencing using Sanger
methods (e.g., increased discrimination with
mtGenome sequencing, improved heteroplasmy
detection and overall system sensitivity with limited and/or degraded DNA) for mtDNA analysis
offer benefits for missing persons identification.
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Resumo
Introdução
The determination of human pigmentation
is complex and involves several genes. Given
that multiple aspects of the molecular pathway
of melanin biosynthesis are already understood,
the possibility of applying this knowledge in forensics emerged, particularly as a predictive tool
to help solving many crimes that lack suspects.
The first validated tool, the IrisPlex System,
was developed in Europe in 2011 for eye color
prediction, and consists of a set of 6 SNPs. After
that, in 2012, other three sets of markers with
the same purpose, composed of 7, 13 and 23
SNPs (called here as Snipper7, Snipper13 and

Snipper23), were developed. These sets also
presented good results in Europe. However, in
highly admixed populations, such as the Brazilian
one, unknown SNPs, as well as the occurrence of
different gene-gene interactions that do not exist
in European populations, may influence the
emergence of phenotypes. Then, the accuracy
and applicability of all these tools must be evaluated in admixed populations.

Objetivo
This study aimed to analyze all SNPs that
compose the four different set of markers developed for eye color prediction in 271 individuals
from Ribeirão Preto city and proximities, Southeastern Brazil, and to evaluate prediction accuracy of each set by comparing results with recorded phenotypic data of each individual.

Métodos
DNA was extracted from blood samples by
the salting-out procedure. SNPs genotyping were
made in two different ways: a) libraries of thousands of target fragments were created using the
HaloPlex Target Enrichment System (Agilent
Technologies, Inc.) and sequenced on MiSeq
platform (Illumina), with the sequences aligned
to the hg19 reference human genome using the
BWA package and genotypes from 13 variation
sites called with the GATK package; b) using the
Infinium Multi-Ethnic Global-8 (MEGA) Kit Array
(Illumina) to obtaining genotypes of 15 SNPs
through the GenomeStudio software (Illumina).
Using the MEGA array data, the Michigan Imputation Server was used to impute five markers
that could not be obtained by either sequencing
or MEGA array assays. Eye color prediction using
all marker sets was performed by the IrisPlex
and Snipper App suite version 2.5 online
tools. Analyses using Snipper were performed:
(a) not considering rs1129038-rs12913832 haplotype and (b) considering this haplotype as inferred by PHASE 2.1.1. After that, results were
analyzed: (a) not applying any thresholds and
(b) applying a 3:1 minimum probability threshold. Regarding IrisPlex, results were also analyzed: (a) not applying any thresholds and (b)
applying a 0.7 probability threshold.
Resultados
Regarding the three Snipper sets, we observed that all of them present the same accu-

racy for predicting blue eyes (82.76%). The accuracy for brown eyes gets higher as the number

tively) considerably higher than that of all Snip-

of markers increases (from 60.11% on Snip-

for blue and brown eye colors. However, unlike

per7 to 70.22% on Snipper23). Unexpectedly,
accuracy for intermediate eyes decreases as the
number of markers increases (from 32.39% on

Snipper7 to 22.54% on Snipper23). Snipper23 showed the highest overall accuracy
among the three set markers (59.35%). When
rs1129038-rs12913832 haplotype is taken into
account, the results are very similar: accuracy
for blue eyes practically remains the same
(~83%), while a slight accuracy reduction
(~2%) is observed when predicting intermediate
and brown eyes, which resulted in the reduction
of overall accuracy (~1%). Considering only the
results that exceed the established thresholds,
which resulted in the exclusion of 5% to 12% of
individuals, intermediate and brown eyes accuracy are decreased and increased in ~2%, respectively. Overall accuracy increases slightly,
reaching a peak of 60.82% for Snipper23 set
when using haplotype data. The IrisPlex Sys-

tem presents overall accuracy (75.10% and
71.22%, applying thresholds or not, respec-

per sets. Irisplex also presents higher accuracy
Snipper, IrisPlex completely failed in predicting phenotypes from individuals with intermediate eye color.
Conclusões
The IrisPlex System presented a better
prediction of blue and brown eyes, but it was not
capable of predicting intermediate eyes, what is
very important in an admixed and phenotypically
diverse population. The Snipper sets, even with
lower accuracy, presented higher likelihood of
predicting intermediate eye color correctly, although in unsatisfactory levels. In conclusion,
none of these tools presented good enough performance to support their reliable applicability in
forensic casework in Brazil.

Palavras-chaves: DNA Array, IrisPlex
System, Next-Generation Sequencing,
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Resumo
Introdução
DNA traço se refere ao material genético,
geralmente degradado e/ou em pequenas quantidades, que não está sob a forma de manchas
visíveis, encontrado em determinados vestígios
de local de crime (BOND et al., 2017). Em alguns laboratórios de DNA forense, em especial
aqueles que trabalham com muitos casos de crimes contra o patrimônio, grande parte dos vestígios biológicos encaminhados possuem apenas
DNA traço, o que impossibilita ou dificulta a obtenção de perfis genéticos interpretáveis. Nesse
contexto, são necessárias medidas para prevenir
grandes backlogs e também tornar o exame de
DNA mais eficiente do ponto de vista econômico
Métodos
Para este estudo, a partir de um conjunto
de 1070 amostras provenientes da casuística do
Laboratório de DNA da Polícia Federal, foram selecionadas 552 (51,6%) classificadas como “DNA
de toque”. Essa é a terminologia utilizada pelo
Laboratório para amostras supostamente resultantes de contato entre indivíduo e suporte. Visando a maior precisão terminológica, daqui em
diante, adotar-se-á a denominação “DNA traço”.
Tais amostras foram submetidas à quantificação de DNA entre os meses de abril a dezembro de 2016. A extração e purificação do DNA
ocorreu com o auxílio do kit DNA IQTM System
(Promega). A quantificação de DNA humano
com uso do kit Quantifiler® Trio (Applied

Biosystems) no equipamento 7500 HID (Ap-

plied Biosystems). O resultado da quantificação foi avaliado e, das amostras que se encontravam dentro dos parâmetros técnicos adequados, foram retiradas novas alíquotas para a amplificação e tipagem dos marcadores genéticos
presentes

no

kit

GlobalFilerTM

(Applied

Biosystems). A separação por eletroforese capilar e a detecção por fluorescência dos produtos
resultantes da amplificação foram efetuadas no
analisador

genético

ABI3500

(Applied

Biosystems). Obtidos os perfis genéticos, foi
feito um levantamento de quantas amostras resultaram em: concentração de DNA inferior a
0,0032ng/μL, consideradas “sem DNA”; perfis
“não interpretáveis”; perfis “ausentes”; perfis
“interpretáveis parciais”; perfis “de mistura” e
perfis “completos unitários”. Foi avaliado o potencial de utilização dos resultados com base nos
parâmetros técnicos adotados pelo sistema de
gestão da qualidade vigente no laboratório. Na
comparação estatística foi usado o teste de Quiquadrado, ao nível de significância de 5% (TRIOLA, 2010).

Resultados
A tabela 1 resume os resultados obtidos.
Observa-se que 85,87% das amostras analisadas, não tiveram resultados potencialmente
úteis. Do restante, 78 (14,13%) apresentaram
perfis interpretáveis, sendo 8 (1,45%) completos; 43 (7,79%) perfis de mistura e 27 (4,89%)
parciais.
O grande número de amostras “sem DNA”
aqui observado vai de acordo com os dados obtidos por Chemale et al. (2016) com amostras

dos anos 2011 ao início de 2016. É interessante
notar que a despeito de o limiar de definição de
amostras consideradas “sem DNA” ter sido bastante superior no trabalho de Chemale et al.
(2016) - 0,01 ng/μL -, o percentual de amostras
nessa categoria foi maior neste estudo (45,29%)
do que naquele (37,14%); sendo essa uma diferença estatisticamente significativa (p=0,024).
Os dados aqui obtidos podem ser um indicativo
de que ao longo do tempo vem ocorrendo um
certo relaxamento na seleção dos vestígios encaminhados para o Laboratório. São necessárias,
contudo, análises mais verticalizadas para melhor compreensão da diferença, tendo em vista
inclusive que no estudo de CHEMALE et al.
(2016) foram utilizados kits de quantificação
distintos, quais sejam, Quantifiler Human

DNA quantification kit (Life Technologies)
e Plexor HY (Promega).
Conclusões
Verificou-se alto percentual de amostras
de “DNA traço” das quais não foi obtido DNA em
quantidade e/ou qualidade suficiente para o

prosseguimento dos exames; ou das quais,
mesmo tendo ultrapassado o limiar de quantificação, não foram obtidos perfis genéticos ou que
resultaram em perfis não interpretáveis. Isso
mostra que existe uma ampla margem para o
aprimoramento dos processos de seleção e de
priorização de vestígios para exames de DNA,
melhorando a eficiência dos laboratórios de DNA
forense e tornando a sua contribuição para a persecução penal mais efetiva.
São necessários trabalhos adicionais para
o melhor entendimento e minoração desse complexo problema. Paralelamente a uma melhor seleção dos vestígios encaminhados ao laboratório,
podem ser realizados estudos, por exemplo, com
base em técnicas elaboradas de análise de misturas, para buscar aumentar a obtenção de informações seguras a partir de perfis atualmente
não interpretáveis.

Palavras-chaves: Ciências forenses, DNA
, Vestígios, Efetividade
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Resumo
Introdução
A Genética Forense é uma importante
arena no amplo universo do conhecimento da criminalística. Um campo que vem se expandindo
contínua e intensivamente, desde o seu advento.
Uma de suas mais avançadas e desafiadoras trincheiras, entretanto, continua sendo a interpretação de misturas de DNA. Amostras biológicas oriundas de vestígios criminais da casuística da Polícia Federal muito frequentemente engendram
perfis genéticos de mistura. Neste contexto, a interpretação desses dados tem se mostrado um
problema complexo também em âmbito institucional. Perfis genéticos de mistura onde há perda
de alelos (drop-out), alelos não propriamente
relacionados ao vestígio (drop-in), stutters e
outros fenômenos inerentes a efeitos estocásticos da reação em cadeia da polimerase (PCR)
fazem com que as abordagens clássicas de interpretação, quando não apenas áridas, se tornem
simplesmente impraticáveis. Um dos objetivos
de um Sistema de Gestão da Qualidade é a melhoria contínua nas esferas técnica e gerencial. A
estimativa do peso da evidência de um dado perfil genético oriundo de uma amostra questionada, portanto, quando cotejada com um perfil
genético de referência é um tema bastante caro
à Qualidade perante as demandas da Justiça.
Ação preventiva e validação são mecanismos de
inovação e incremento procedimental qualitativo
dentro de um Sistema de Gestão da Qualidade,
aspectos os quais são os alicerces do presente
trabalho.
Objetivo
Execução de uma ação preventiva baseada
na avaliação de uma metodologia computacional
probabilística e sua validação laboratorial interna
em substituição à metodologia convencional binária para a interpretação de perfis genéticos de
mistura.

Métodos
Dentre as metodologias computacionais
probabilísticas foi avaliada aquela provida pelo

software LRmix Studio versão 2.1.3 dada a
sua acessibilidade (software livre) e seu conservadorismo estatístico, baseado em um modelo
matemático irrestrito (qualitativo). Inicialmente
fora construída uma tabela de frequências populacionais (com aquelas atualmente empregadas
pelo laboratório) em formato compatível com o

software. Para executar a avaliação da ferramenta foram empregados dados de misturas cujos componentes eram previamente conhecidos.
Além de uma extensa bateria prévia de testes
não sistematizados, foram efetuadas mais de 60
simulações sistematizadas em diversas categorias/etapas, muitas delas alcançando o número
de um milhão de simulações matemáticas para
testes de aleatoriedade com o intuito de aferição
da robustez dos resultados obtidos. Particularmente em uma das categorias de análises foram
empregadas misturas em concentrações limítrofes (0,1 ng de DNA). Com base nas observações
empíricas das evidências objetivas que puderam
ser obtidas a partir das simulações efetuadas foram elaboradas análises críticas, comparações
com a metodologia atualmente empregada no laboratório e determinação de limites teóricos seguros para a implantação inicial da técnica no escopo da Qualidade.

Resultados
A tabela de frequências foi adaptada com
sucesso. Os resultados obtidos por meio do sof-

tware mostraram-se idênticos àqueles obtidos
manualmente através de planilha de cálculo em
uso provida com a tabela original. Foram determinados os limites teóricos seguros para a implantação inicial da técnica no laboratório com
base nas simulações efetuadas. Os limiares de

segurança que foram estabelecidos para a consideração dos cálculos podem ser resumidos em
três parâmetros: I) Faixa de drop-out aceitável
para o perfil genético de mistura - ponto central

Conclusões

da faixa de percentuais de drop-out estimados
(média) ≤ 20% (em situações em que perfis genéticos de duas ou mais amplificações de uma
mesma amostra estiverem disponíveis, serão toleradas misturas que se encontrem até uma mé-

O software LRmix Studio versão 2.1.3
foi, portanto, avaliado e internamente validado,
mostrando-se adequado para uso em circunstâncias específicas relacionadas a interpretação de
perfis genéticos de mistura. Até o limite de nosso
conhecimento trata-se, este trabalho, da primeira descrição de uma validação interna de um

dia ≤ 30% de drop-out). II) Resultado (LR) -

software de abordagem probabilística para a in-

LR ≥10 (serão reportados apenas os resultados
“extremamente fortes”). III) O LR, utilizando-se

terpretação de perfis genéticos de mistura em laboratórios de genética forense no país. Este trabalho poderá inspirar iniciativas semelhantes e,
assim, contribuir para o desenvolvimento da genética forense no Brasil.

6

o perfil genético de referência de interesse, deverá ser igual ou superior à multiplicação de seis
ordens de grandeza (1.000.000x) ao maior LR
obtido para, no mínimo, 100.000 perfis genéticos
de referência randômicos substituintes. Os resultados dos cálculos, nas condições estabelecidas,
se mostraram sobremaneira seguros para o emprego inicial do software visando aos objetivos
inicialmente propostos.

Palavras-chaves: DNA, forense, genética,
interpretação, mistura
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Resumo
Introdução
The crab in the shell is a traditional dish of
Brazilian popular cuisine consisting of crab meat
braised with other ingredients and served in the
crabshell itself. Because it is a highly processed
food, the identification of the species used in the
preparation becomes practically impossible,
which allows the mixing of other species during
the preparation of the dish. The intentional substitution of species constitutes economic fraud
and occurs when species of high commercial
value are replaced by species of lower value aiming at profit. In addition, the substitution may involve endangered species and species cought off
the legal fishing season or in places where fishing
is prohibited. This is considered an environmental crime. Thus, the correct identification of the
species used in the preparation of crabs in the
shell is extremely important for the consumer to
know what they are consuming and for the protection and conservation of other species.
Objetivo
The objective of this study was to evaluate
the potential of species identification through the
DNA barcoding technique in samples containing
intentional mixtures of crabs with fish and other
seafood. Intentional mixtures of the crab
Callinectes sapidus were made with two species
of fish, the Yellowtail amberjack Seriola lalandi
and the tuna Thunnus obesus
Métodos
Three different ratios (85%, 70% and 50%
of crabs were used for 15%, 30% and 50% of
the fish, respectively). Mixtures of crab (C. sapidus) with two species of seafood, the Dosidicus
gigas squid and the Pleoticus muelleri shrimp
were done in a proportion (85% crab to 15% of
the other invertebrate). Samples of the species
used in the mixture were previously identified by
DNA barcoding. The preparation of the blends
was performed using DNA extracted following a
saline protocol. For the amplification of the samples by PCR, two pairs of primers described in the
literature were tested: the first pair designed for
invertebrates and the second for vertebrates,
both used to amplify a fragment of the Cytochrome Oxidase I (COI) gene. The products were

1

visualized on 1% agarose gel after electrophoretic run. Samples that amplified were purified
and sequenced by capillary electrophoresis. The
electropherograms were analyzed manually and
the sequences were compared with the BOLD
Systems database. From the vertebrate primers
only three samples amplified, which contained
crab mixture with Yellowtail amberjack. When
the invertebrate primers were used all samples
were amplified.
Resultados
Identification at the species level was possible in the six samples containing a mixture of
crabs with vertebrate (fish), and the correspondence of the crab species was obtained in all samples, possibly due to the specificity of the primer
used. However, this does not guarantee that in
all possible mixtures the invertebrate primers will
be non-specific for vertebrates. For the two samples of crab mixture with another invertebrate,
identification was possible in only one of the
samples, and the corresponding species, Dosidicus gigas, was the one with the least amount
(15%). Since in the mixture samples of crab with
vertebrates the correspondence was with the
species of crab, independent of the percentage
used and in the samples of mixture of crab with
other invertebrates the corresponding species
was the one that was in smaller quantity, it is not
suggested the use of the Sanger sequencing
technique in the identification of samples with
mixture of species, since the fraud and / or environmental crime could not be characterized. It is
suggested the use of New Generation Sequences
(NGS) in mixed samples, since in Sanger Sequencing the presence of more than one DNA
template with different sequences results in the
overlapping of peaks in the electropherogram,
making it impossible to correctly identify samples
with more then one species and is not indicated
to verify the possibility of fraud in that context.
Thus, Sanger sequencing is not a reliable alternative for forensic application in mixed sample
cases, but NGS is still a costly alternative in
many locations

Conclusões
Future studies may use the NGS to identify

the species most commonly used in crab in the
shell mixtures and hence design and standardize
species-specific primers for each of them in order
to lower the cost of analysis in practical forensic
applications.

Palavras-chaves: barcode, crabs, fraud
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Resumo
Introdução
Wildlife crimes include the specimens illegal capture and commercialization of various
taxa. Animal trafficking in wildlife is one of the
most threatening of biodiversity activities in the
world. In the case of birds, the most trafficked
animal taxon in Latin America, the eggs illegal
trade has become increasingly common and the
conditions under which they are subjected often
preclude the young hatching after seizure. This
activity is even more damaging because adults
are killed to catch the eggs, increasing the animals impacted number. In addition, nests are
destroyed causing a significant impact on the reproductive success of birds that do not build
nests, such as psittaciformes. Identifying the target species is an important step in illegal trade
combat. The Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES) has annexes that guide the application
of each signatory countries laws. In Brazil, the
Environmental Crimes Law provides for different
punishment for threatened and non-threatened
species illegal trade. The trafficking traces include animal parts that make it impossible to
morphologically species identify. The DNA barcoding technique has been shown to be quite efficient in several taxa, such as birds and is widely
applied in the forensic. However, the standardized species identification threshold may compromise the identification reliability.
Objetivo
This study aimed to identify species in
seized eggs in an illegal trade situation using the
DNA barcoding technique and the identification
threshold calculation.
Métodos
Bird eggs were seized by the Brazilian Federal Police at Manaus Airport, from where they

would proceed to Lisbon. These were sent to species genetic identification. Embryo, yolk and egg
shell samples were collected from each 31 eggs.
DNA extraction was performed using salting out
protocol with sodium chloride. Cytochrome oxidase I (COI) gene fragments were amplified and
these were sequenced by capillary electrophoresis. The sequences obtained were compared with
those deposited in the Barcode of Life Data Systems (BOLD). The threshold calculation was performed for each questioned sequence, using only
the species of the genera among the 99 matches
given by BOLD with each of the sequences. Sequences were obtained from BOLD. The calculation was performed from the localMinima function in the R package Species Identity and Evolution in R (SPIDER).
With the exception of one egg in which the
molecular analyzes failed, the 30 eggs resulted
in the species Graydidascalus brachyurus
(short-tailed parrot) as the major match found.
Similarity values of sequences ranged from 98 to
100%. When COI was proposed as a metazoan
DNA barcode, the suggested threshold value was
between 2% and 3% (or 97 and 98% similarity).
For birds, the indicated threshold was 2.7%.
Thus, the eggs specie identification in this study
could be considered reliable. However, based on
the BOLD analysis, which considers a threshold
of 1% for correct species identification, 03 eggs
could not be reliably identified as G. brachyu-

rus. Further studies using different taxa have
shown that standardizing a threshold value for all
species can lead to identification errors, even the
1% value used by BOLD. The calculated threshold value in this study varied between 2.42 and
3.96%. When considering the threshold value
calculated specifically for the dataset, the similarity results with G brachyurus given by BOLD
were higher than the calculated threshold, while
the species other than G. brachyurus had similarity below the threshold.

Conclusões
Thus, it was possible to guarantee reliability in the specie identification of each egg. In this
case all the eggs corresponded to the same species, but it is common then eggs of different species to be transported together. Specie identifying of each sample guarantees evidence for the
correct sentence application, besides allowing
the targeting of anti-trafficking actions to specific
species. The specific threshold calulation for each
dataset related to the questioned sequence was
an important step to ensure correct and reliable

species identification in this forensic case, increasing the power of DNA evidence. This study
was performed with birds and using the COI
gene, but the threshold calculation can be performed with any taxon and any marker that is
standardized as DNA barcode.
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Resumo
Introdução
In forensic casework there are many situations in which bones may be the only viable
sample for DNA testing such as fire, natural disasters, airline crashes and homicide. Skeletal remains are one of the most challenging samples
types for DNA testing due to exposure to a variety of environmental factors, like soil acidity,
which frequently recover degraded or low-quantity DNA after DNA extraction. Failure in obtain
full autosomal STR profiles does not render an
identification; however, in cases involving unidentified males, Y chromosome lineage markers
can serve to supplement autosomal STR results
and anthropological metadata to increase statistical confidence in identification efforts. Nevertheless, the presence of additional alleles in a Y
chromosome profile is usually interpreted as a
mixture of more than one contributor, which can
lead to wrong conclusions. Thus, the report and
precise estimation of the frequency of duplicated
mutated Y-STR alleles are very important in forensic genetic analysis (Diederiche et al., 2005;
Balamurugan et al., 2010).
Objetivo
Herein, we describe a case of a male DNA
profile recovered from skeleton remains that presented double peaks simultaneously in two YSTR loci.
Métodos
DNA was extracted from bone fragments
for organic method using Microcon centrifugal filter. After that, the sample was amplified using
two kits: PowerPlex Fusion 6C System (Promega
Corporation) and YfilerPlus (Thermo Fisher Scientific). Amplified products were size-separated
and detected on an ABI 3500 Genetic Analyzer
(Applied Biosystems) and STR as well as Y-STR
data were sized, typed and analyzed using Gene

Mapper® ID-X Software Version 1.4 (Thermo
Fisher Scientific).
Resultados
In this male sample from Recife (Pernambuco, Brazil), two out of the 24 STRs typed from
PowerPlex Fusion 6C and 27 Y-STRs from YfilerPlus presented locus duplication in DYS570 (alleles 17,18; correspondent allele size - 126.19
and 130.14, respectively, when using YfilerPlus)
and in DYS576 (alleles 17,18; correspondent allele size - 101.49 and 105.54, respectively, when
using YfilerPlus). When this variation was inserted into STRBase, it was observed that the
DYS570 variant (17, 18) was the first registration
of this variant type on the database.
Though obtaining a DNA profile recovered
from of skeleton remains may be unsuccessful
(mainly due to the rate and level of bone degradation), fortunately it was not the case from this
bone sample. In order to confirm the findings of
the DYS570 and DYS576 loci duplication and to
exclude the possibility of any artifacts on electropherogram’s analysis, a second round of DNA
extraction, amplification and analysis by ABI
3500 was performed, in which the results obtained by this set of experiments confirmed the
data previously described.
Conclusões
This is the first time that locus duplication
at DYS570 and DYS576 markers were recovered
from a male DNA native from Pernambuco. These
findings are important as there is a lack of this
type of studies in Northeastern Brazil population.
Further DNA sequencing of the sample is needed
for additional validation as well as an evaluation
of the frequency of double alleles in Pernambuco
population in order to discriminate the presence
of multiple male profiles from duplication-mutation in Y-STRs markers found in male DNA samples, which can help in the outcome of forensic
investigations.
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Resumo
Introdução
A individualização genética consiste na
comparação entre os perfis genéticos originados
a partir de marcadores STR (short tandem re-

peats) identificados em um vestígio de crime e
uma amostra referência. Quando a comparação
dos perfis obtidos gera coincidências entre todas
as regiões genômicas analisadas, deve-se quantificar o valor desta coincidência. Os cálculos envolvidos para tanto incorporam informações de
frequências alélicas obtidas em amostras representativas de diferentes populações, urbanas ou
isoladas, pois o grau de raridade de um ou mais
alelos impacta na valoração estatística da prova
pericial. Estudos populacionais, principalmente
em populações urbanas, têm sido conduzidos
para estabelecer as frequências dos alelos STR,
além de determinar parâmetros estatísticos e forenses que permitam sua validação para uso em
cálculos do significado estatístico adequado a ser
estimado para uma coincidência de DNA. Considerando a subdivisão populacional a que a maioria das populações está sujeita, os cálculos estatísticos forenses requerem complementarmente o uso de um indicador de diferenciação
genética que deve ser aplicado na forma de um
fator de correção (θ). Seu objetivo é incorporar
a eventualidade de compartilhamento de alelos
devido a um ancestral comum, situação mais
prevalente em populações isoladas. Diante da
carência de estudos populacionais, órgãos reguladores nacionais e internacionais padronizaram
valores de θ como sendo 0,01 para populações
urbanas e 0,03 para populações isoladas. Entretanto, a detecção de incongruências entre o valor
pré-estabelecido e o valor particularmente calculado para algumas populações isoladas sugere a
necessidade do cálculo específico de θ para cada

população. A miscigenação da população brasileira e a escassez de bancos de perfis genéticos
para populações isoladas no Brasil justificam estudos que forneçam dados populacionais de interesse forense a partir de populações ameríndias
geneticamente isoladas.
Métodos
Para tanto, a amostra foi composta por 325
indivíduos. Destes, 121 são Kaingang, oriundos
de duas comunidades: Ivaí (KIV=61) e Rio das
Cobras (KRC=60) e 198 são Guaranis oriundos
de três comunidades: M’byá do Rio das Cobras
(GRC=51), Guarani Ñandeva (GND=71) e Guarani Kaiowá (GKW=76). O DNA foi extraído a
partir do sangue total pelos métodos de fenolclorofórmio-álcool isoamílico ou salting-out,
sendo quantificado através do kit Quantifiler

Trio DNA Quantification em 7500 Fast RealTime PCR System (Thermo Fisher Scientific).
Vinte e um marcadores autossômicos foram amplificados através do kit comercial GlobalFiler@
(Thermo Fisher Scientific), e submetidos à
corrida eletroforética capilar em analisador automático de DNA ABI PRISM 3500 (Applied

Biosystems). A análise individual e comparativa dos eletroferogramas resultantes foi realizada pelo Genemapper ID-X Software v.

1.4 (Applied Biosystems).
Resultados
As frequências alélicas e genotípicas foram
estimadas por contagem direta e todos os locos
estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Foram
detectados alelos privados e também alelos com
frequência inferior a 0,01, a qual deve ser substituída pela frequência alélica mínima. Foram
identificados, por população ameríndia, os marcadores mais informativos (SE33, D1S1656 e
FGA) e os menos informativos (D2S441, vWA,
D22S1045 e D3S1358). Para avaliar a significân-

cia das diferenças entre as populações foram calculados os valores de Rst (estatística análoga à
Fst) par a par. As populações Guarani apresentaram
diferenciação
variando
de
baixa
(Rst=0,040, p<10-4) a alta (Rst=0,155, p<10-5)
entre si, e de média (Rst=0,056, p<10-5) a alta
(Rst=0,161, p<10-5) com relação às populações
Kaingang, sugerindo que se comportam como
três populações geneticamente distintas. As
duas populações Kaingang apresentaram diferenciação muito baixa entre si (Rst=0,004,
p=0,27), o que justifica a união dos dados genéticos de ambas para fins de bancos de dados e

ram calculados para cada população, respectivamente,
sendo
GKW
=
0,98509820
e
0,9999999986,
GND
=
0,973000719
e
0,99999999993,
GRC
=
0,99336658
e
0,999999999999
(GRC)
e
KIV+KRC
=
0,9808071495 e 0,9999999951.

Conclusões
Conclui-se que os valores de θ diferem daquele sugerido pela literatura, devendo ser estes
os utilizados nos cálculos estatísticos forenses.

cálculos forenses. O valor de θ foi estimado em
0,12 (GKW), 0,06 (GND), 0,08 (GRC) e 0,09
(KIV+KRC). O poder de discriminação (PD) combinado e o poder de exclusão (PE) combinado fo-

Palavras-chaves: ameríndios, genética forense, valor da prova de DNA
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Resumo
Introdução

hort tandem repeats (STR) são os marcadores genéticos mais utilizados em testes de
identificação de paternidade. Na análise de relações de parentesco, a análise de 16–20 de STRs
autossômicos pode fornecer um resultado conclusivo na maioria dos casos, e estas análises são
posteriormente representadas em cálculos estatísticos. Laboratórios forenses utilizam várias
ferramentas, como programas de software para
auxílio no fornecimento de resultados de análise
de DNA em casos rotineiros e complexos. O impacto dos cálculos da razão de verossimilhança
na confiabilidade dos resultados obtidos pelo perito é crítico, pois um cálculo incorreto leva à interpretação equivocada dos dados podendo invalidar o laudo pericial. Em casos extremos, pode
levar a erros judiciais.
Na rotina do laboratório de Investigação de
Paternidade da UNESP de Araraquara utiliza-se
para a análise dos casos o kit comercial Po-

werPlex Fusion 6C (Promega Corporation),
o qual contém 26 marcadores STRs, e para a obtenção dos cálculos estatísticos de índice de paternidade - Likelihood ratio (LR) utiliza-se o
software
FAMILIAS
(https://familias.no/english/), que se baseia em um banco de dados
com as frequências alélicas dos marcadores utilizados nas análises. O marcador SE33 tem um
alto poder de discriminação, principalmente para
a população européia, devido em parte à sua alta
taxa de mutação (0,64%), já sendo descrito mais
de 120 alelos diferentes, e por isso é muito utilizado em bancos de dados europeus, principalmente alemães.

Objetivo
Para que as frequências alélicas deste mar-

cador pudessem ser utilizadas nos cálculos estatísticos dos casos de investigação de paternidade
do laboratório foi realizada a análise de freqüências dos alelos encontrados nesse marcador utilizando 2.525 amostras de indivíduos da população brasileira, que foram incluidas no software
FAMILIAS (manuscrito em preparação).
Métodos
Neste trabalho, foram realizadas comparações entre os cálculos de LR (sem e com SE33)
de dez casos de inclusão de paternidade realizados em nosso laboratório com o uso do kit PowerPlex Fusion 6C (Promega Corporation)
através do software FAMILIAS.

Resultados
A média de LR obtida dos casos sem a inclusão do SE33 foi de 2,0700E+13. Após a inclusão das frequências alélicas deste marcador,
este valor aumentou para 1,6046E+14, sendo a
taxa média de LR sete vezes maior do que a taxa
sem a utilização deste marcador. A média do LR
de SE33 para os 10 casos analisados foi de
1,1627E+01.
Conclusões
Estes dados confirmam o alto poder de discriminação deste marcador também para a população brasileira, que é altamente miscigenada,
predominando a ancestralidade européia, mostrando a importância de sua utilização para os
cálculos estatísticos de LR em relações de parentesco e certamente na identificação humana.

Palavras-chaves: SE33, STR, frequências
alélicas
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Resumo
Introdução
A extração do material genético é uma
etapa primordial na realização de qualquer análise genética. Caso essa etapa não seja realizada
da forma adequada, todo o processo de genotipagem do DNA pode ser comprometido ou ter
uma baixa eficiência. Sendo assim, as empresas
de tecnologia investem no desenvolvimento de
kits comerciais capazes de otimizar a extração.
Ao mesmo tempo, desenvolvem versões automatizadas dos protocolos, visando minimizar erros de natureza humana e maximizar a eficiência
e consistência nos resultados.

Objetivo
Esse estudo teve como principal objetivo
realizar uma comparação dos resultados obtidos
com o uso de protocolos automatizados dos kits
DNA IQ™ System e Investigator STAR Lyse&Prep
em um conjunto de amostras que simulam a casuística do laboratório de genética Forense da
Polícia Federal, buscando avaliar a taxa de sucesso na obtenção de perfis genéticos nos diferentes tipos de amostas.

Métodos
Inicialmente, foram selecionados, para a
coleta de amostras de toque, três tipos de objetos de dois indivíduos diferentes de perfis genéticos conhecidos. Então, dois suabes embebidos
em água ultrapura foram simultaneamente friccionados nas superfícies de contato de cada tipo
de objeto, sendo eles celular, teclado e telefone
fixo. Depois, os suabes em duplicata foram aleatoriamente designados para a extração com os
kits DNA IQ™ System e Investigator STAR
Lyse&Prep.
A quantificação por PCR em tempo real de
todas as amostras foi realizada pelo QuantifilerTrio e a amplificação pelo GlobalFiller, evidenciando 24 regiões genômicas utilizadas para a

identificação genética. Os perfis genéticos foram
obtidos pelo GeneMapper e os dados foram analisados no Excel.
Foram avaliados três parâmetros: a concentração de DNA contida na amostra, a altura,
em RFUs, dos picos alélicos e, por fim, o número
de alelos de componentes minoritários e majoritários de perfis de mistura, além do tempo necessário para o processamento na plataforma Biomek NXp.
Esses parâmetros, em conjunto, podem indicar perfis de melhor qualidade e com os requisitos mínimos para inserção e confrontos em
banco de dados. O tempo de execução, naturalmente, impacta na rotina de um laboratório forense.
As alturas, em RFU´s, dos picos dos perfis
majoritários foram comparadas por meio do
teste não-paramétrico de Wilcoxon, emparelhando-se os resultados obtidos de cada marcador genético para cada um dos diferentes objetos
inicialmente amostrados.
O mesmo teste foi utilizado para comparar
a concentração de material genético obtida na
etapa de quantificação após a extração por cada
protocolo automatizado, emparelhando-se os resultados decorrentes de materiais biológicos oriundos do indivíduo “A” e “C” em cada um dos
três objetos-fonte.
O número de alelos minoritários detectados, a partir de cada um dos objetos analisados,
por cada protocolo, foi somado e, então, foi realizado o teste de Qui-quadrado para a comparação do número total de alelos identificados com
cada kit.
Em todas as análises foi adotado o nível de
significância de 5% (TRIOLA, 2010).

Resultados
As amostras processadas com o kit Investigator STAR Lyse&Prep apresentaram, em média, concentrações de DNA maiores do que o kit
DNA IQ™ System (p<0,05). O mesmo foi observado para as médias das alturas, em RFU´s, dos
picos dos perfis majoritários. Apesar disso, não

foi observada diferença estatisticamente significativa no número de alelos majoritários e minoritários detectados, a partir de cada um dos objetos analisados, por cada kit (p>0,05).
O protocolo automatizado do kit DNA IQ™
System na plataforma Biomek NXp requer, aproximadamente, 2h20 para 84 amostras, enquanto
que a versão para o kit Investigator STAR
Lyse&Prep necessita 4h50 minutos para a
mesma quantidade de amostras.

Conclusões
Os resultados verificados sugerem que o
kit Investigator STAR Lyse&Prep é capaz de produzir concentrações maiores de DNA, bem como

acarretar maior intensidade de sinal, em RFU´s,
dos alelos. Esta aparente vantagem, no entanto,
não acarreta uma diferença quanto ao número
de alelos detectados.
Deste modo, o presente estudo fornece indícios de que ambos os kits produzem perfis genéticos semelhantes em qualidade, entretanto é
importante ressaltar as limitações do trabalho,
principalmente quanto ao pequeno tamanho
amostral utilizado. Sendo assim, são necessários
estudos com amostras maiores, assim como com
critérios comparativos mais aprofundados.
Palavras-chaves: DNA IQ™ System, Estudo comparativo, Extração automatizada de
DNA, Investigator STAR Lyse&Prep
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Resumo
Introdução
As impressões papilares são os vestígios
mais inveterados presentes na história da humanidade. Registros datam de 7000 anos a.C no período Neolítico e uma das primeiras tomadas de
impressões papilares como forma de identificação – ainda que rudimentar – é datada de aproximadamente 1955 anos a.C, na antiga Babilônia. A necessidade de diferenciar os indivíduos
tanto na esfera civil como criminal, impulsionou
a criação de um sistema de identificação baseado
nas impressões digitais. Contudo, tratando-se de
impressões digitais em local de crime, é necessário ressaltar que estas são os vestígios mais
frágeis encontrados e estão sujeitas a uma extensa gama de contaminantes provenientes do
próprio local ou ainda a uma perturbação macroscópica de suas formas, ocasionando a perda
de pontos necessários à identificação através da
Papiloscopia. Por conseguinte, considerando a
casuística da criminalística de modo geral, o
aproveitamento desse tipo de vestígio biológico
em outra área investigativa se faz oportuno.

Objetivo
Este trabalho avaliou a obtenção de perfis
genéticos a partir de impressões digitais reveladas com Pó Volcano Preto e fumegação com Cianoacrilato (Sirchie®), depositadas em suporte
de metal, mimetizando as superfícies não porosas mais comumente encontradas na rotina das
perícias em datiloscopia e também a partir de
impressão papilar transferida para suporte secundário (levantador articulado) após revelação
com Pó Volcano Preto (Sirchie®).

Métodos
Os suportes de metal foram previamente
limpos e esterilizados (hipoclorito 3% e álcool

70%, seguido de 15 minutos em forno Ultravioleta Crosslinker® (UVP) na potência 120 J. Para
a análise genética, foi empregado protocolo de
extração através de Lise Enzimática, padronizado para este tipo de amostra no Laboratório de
Genética do Instituto de Biologia do Exército. As
amostras foram submetidas a análise quantitativa por PCR em tempo real utilizando o kit InnoQuant® (InnoGenomics Technologies, LLC) e,
por conseguinte, foi realizada a análise de regiões STR autossômicos por eletroforese capilar
utilizando o kit AmpFlSTR® MiniFiler™ em analisador genético ABI Prism® 3500 (Applied
Biosystems©).

Resultados
Os resultados da análise de regiões STR
autossômicos demonstraram a obtençaõ de perfis genéticos completos em ambos os suportes e
reveladores químicos utilizados.

Conclusões
O sucesso na análise genética de impressões papilares impregnadas com químicos reveladores nos diferentes suportes analisados ressalta a possibilidade de emprego da tecnologia
do DNA em vestígios papilares encontrados em
cenas de crimes, quando estes forem inservíveis
para o confronto papiloscópico. A conjugação de
metodologias periciais para a identificação humana, oriundas de áreas distintas do conhecimento, pode aumentar significativamente a
chance de identificação da autoria daquele vestígio, que é um dos objetivos principais da análise
pericial, fortalecendo seu valor probatório na
persecução penal.
Palavras-chaves: Papiloscopia, Genética
Forense, DNA de toque, Local de crime
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Resumo
Introdução
O ano de 2018 encerrou-se em Pernambuco com redução de 23,2% homicídios em relação a 2017. Essa é a maior queda percentual de
um ano a outro desde a implementação do Pacto
Pela Vida (PPV) pelo Governo do Estado, em
2007. Uma parcela das vítimas de homicídio
apresenta identidade desconhecida, sendo necessária a identificação humana (IH) post mortem que pode ser realizada por necropapiloscopia, odontologia forense e, em casos mais complexos, através da análise de DNA. Amostras biológicas podem ser vinculadas através de ensaios comparativos de DNA, para a identificação
de cadáveres ou restos mortais a partir de amostras de ascendentes, co-descendentes ou descendentes, com o emprego de técnicas baseadas
na reação em cadeia da polimerase (PCR) utilizando regiões do DNA denominadas microssatéliutes ou STRs (short Tandem Repeats).

Objetivo
Este estudo teve como objetivo traçar um
perfil dos casos de identificação humana em que
foi utilizada a análise de DNA pelo Instituto de
Genética Forense Eduardo Campos do estado de
Pernambuco (IGFEC-PE) durante o ano de 2018.

Métodos
Foi utilizada análise observacional descritiva das informações presentes nos laudos de
identificação humana emitidos neste instituto.

Resultados
Avaliaram-se todos os casos de IH, que representaram um total de 140 casos. O agreste
foi a região de Pernambuco onde houve maior
diminuição dos CVLIs em relação a 2017, segundo o boletim Geral da Secretaria de Defesa
Social. No entanto, a maioria das vítimas a serem

identificadas por DNA (33%) foi encontrada
nesta região. 24% foram encontradas na região
metropolitana, 18% na região da mata, 12% na
região do sertão e 11% na região do rio São
Francisco. Para vítimas encontradas em estado
anterior à fase cromática e na fase cromática devem ser coletados materiais biológicos como
sangue e músculo, enquanto nos casos em que
há vítimas encontradas esqueletizadas ou nas fases enfisematosa ou coliquativa, são coletados
ossos ou dentes. De 61% dos cadáveres foram
coletadas amostras de sangue cardíaco, músculo
esquelético ou musculo cardíaco, sugerindo que
na maioria dos casos, as vítimas foram encontradas em bom estado de conservação, ou seja, na
fase anterior à cromática ou na fase cromática.
Em 31% dos casos foram coletados ossos para a
identificação post mortem, sugerindo que este
percentual corresponde a cadáveres encontrados
esqueletizados ou nas fases enfisematosa ou coliquativa. Apenas em 7% dos casos não foi possível identificar o perfil genético por DNA por
apresentar DNA em quantidade insuficiente ou
pelo DNA estar degradado e em todos estes casos a amostra questionada foi osso. Em 86,4%
dos casos foi obtido perfil genético masculino, o
que corrobora com o fato da maioria dos homicídios serem perpetrados contra homens. Na
grande parte dos casos, a identificação foi feita
tendo como amostra de referência material biológico de origem materna. Em 18% dos casos
não houve material de referência para comparação dos perfis genéticos, havendo a necessidade
de inclusão destes em bancos de perfis genéticos
para posterior comparação genética por parentesco.

Conclusões
A maioria dos casos em que a identificação
humana por DNA é necessária, ocorrem na região do agreste, tendo como vítimas indivíduos
do sexo masculino, identificados por comparação
materna. O sucesso da obtenção de perfil se dá
em função da maior parte do material biológico
ter sido coletado de cadáveres em bom estado

de conservação.
Palavras-chaves: identificação, genetica,

dna, forense.
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Resumo
Introdução
Manual extraction of DNA from sexual assault samples relies upon a differential extraction process which is a time-consuming, skill dependent, and laborious, and can result in low quality, mixed
DNA profiles that are frequently difficult to interpret. The conventional manual differential extraction
process has a large number of sample transfers and manipulations that increases the risk of sample
loss and/or contamination. Recently, automated robotic platforms offer alternate workflows that can
effectively separate sperm cell DNA from epithelial cell DNA (victim DNA) in sexual assault evidence
samples. Currently, unprocessed sexual assault kits represent a pressing issue for forensic scientists
globally. Here, we report a novel application of nano-fiber technology housed within a specialized spin
basket type tube that may be used for the automated processing of sexual assault kit evidence. This
new sperm separation device provides a more efficient differential extraction process that is amenable
to automation, thereby generating single source CODIS (Convicted Offender DNA Index System) searchable sperm DNA profile. The automatable sperm separation method utilizes a nanotechnology
derived polymer separator that functions to effectively capture sperm cells, while enabling efficient
flow-through of digested epithelial cell DNA. Evaluation of the effectiveness of this process was performed using mock, dried rape kit swabs containing both epithelial and sperm cells.

Objetivo
To use a nano-filtration device on a liquid handling platform to effectively separate sperm cell
from epithelial cell DNA in cases of sexual assault with only limited human intervention, thus freeing
up analysts for more impactful activities.

Métodos
Utilization of a nanotechnology derived polymer separator that functions to effectively capture
sperm cells, while enabling efficient flow through of digested epithelial cell DNA allows differential
separation of victim from subject DNA. This method provides an efficient, simple, and fast process
which significantly increases a forensic laboratory’s ability to obtain “clean” sperm fraction DNA profiles while minimizing sample manipulations, thus providing a rapid, reproducible procedure that is
easy to implement in a single-tube format. Evaluation of the effectiveness of this process was performed using mock, dried rape kit swabs containing both epithelial and sperm cells for swabs where
there is as little as 1 ng of Sperm DNA on a swab.

Resultados
The optimized process effectively recovered between 70-90% of the sperm DNA from mock
sexual assault swabs. SPRED values (male DNA recovery percentage/female DNA swab carryover
percentage) for samples with a swab M: F ratios (RSW) of ~1:180 and ~1:2100 were 1806 and 1278
respectively. This allows for easier recovery of DNA and interpretation of profiles for sexual assault
kits. The system is robust enough to be able to perform differential digest from samples removed
from the Christmas tree stained microscopic slides as well.

Conclusões
This sperm DNA separation method can be performed manually or automatically on a Hamilton® robotic system processing 48 rape swab samples in one process run. This high throughput
method will be of immense value to the society to reduce backlog of sexual assault evidence samples.
Palavras-chaves: Sexual Assault, DNA extraction, Automation, Forensic DNA, Differential extraction
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Resumo
Introdução
Sexual assault evidence comprises a significant portion of the samples that are analyzed in
forensic DNA laboratories. A standard differential
procedure consists of a mild initial lysis step to
preferentially digest the non-sperm (epithelial)
cells, followed by multiple centrifugation/wash
steps to remove the non-sperm fraction and to
isolate the undigested sperm-cell fraction; each
fraction is then extracted separately for STR
typing. This manually intensive procedure has
been difficult to fully automate due to the variety
of sample manipulations it requires (i.e. incubation, substrate removal, shaking, washing, centrifugation). We describe here a fully automated
standard differential procedure that employs the
AutoLys STAR liquid handling workstation from
Hamilton Robotics. In this proof-of-principle procedure, up to 24 samples can be processed in a
single automation run. The procedure was tested
by performing both manual and robotic differential extractions side-by-side on mock sexual assault swabs (e.g. 0.033 and 0.1 µL semen on vaginal swabs, and 0.02 µL semen on [female] buccal swabs). DNA quantification and STR typing
results demonstrated that similar levels of separation efficiency were achieved with both the manual and the automated procedures. Automated
differential extractions provided primarily male
STR profiles for a set of authentic post-coital
swabs taken 24, 48, 72, and 96 hours post-coitus. Experiments were also performed to test for
cross-contamination (not shown) and for extraction reproducibility.

Objetivo
To perform the standard differential extraction, laborious steps are required, such as incubation, substrate removal, dilution, and centrifugation. The Hamilton AutoLys tube-in-tube design combined with an on-deck heater-shaker
and centrifuge make the full automation of the
standard differential extraction possible.
A proof-of-principle study comparing the

manual and automated processing of equivalently prepared challenging mock sexual assault
swabs was performed. Authentic post-coital
swabs (24, 48, 72, and 96 hours, post-coitus)
were also processed on the Hamilton AutoLys
STAR.

Métodos
Mock sexual assault swabs were prepared
by adding 50 µL of diluted semen in phosphate
buffered saline (PBS), to the equivalent of 0.1,
0.033, and 0.02 µL of semen, to vaginal or (female) buccal swabs.
Post-coital swabs, collected 24, 48, 72, and
96 hours post coitus were collected and stored
frozen until processing.
Manual Differential Extraction Procedure:
Whole swabs were placed in 400 µL of stain extraction buffer (SEB) and 10 µL Proteinase K
(ProK; 20 mg/mL) and incubated for 1 hr at 56ºC
shaking at 900 rpm. Following incubation, the
sample was vortexed for 30 s, after which the
swab was placed into a “spin basket” and centrifuged at 13300 rpm for 5 min. The supernatant
(non-sperm fraction) was removed and four sequential 750 µL PBS washes of the sperm fraction
were performed leaving ~30 µL volume after
each wash.
Automated Differential Extraction Procedure: Whole swabs were placed in AutoLys tubes,
loaded onto a 24-sample AutoLys rack, and placed on the Hamilton AutoLys STAR deck. The instrument then performed the differential lysis robotically.

Resultados
The results obtained from both mock casework and post coital swabs were comparable,
whether processed manually or robotically. Robotic manipulation of cellular material did not
perform as well as manual methods at the lowest
concentration of biological material.

Conclusões
A study was conducted to test the feasibility of fully automating the standard differential
extraction (including incubation, substrate removal, shaking, washing, and centrifugation) on the
Hamilton AutoLys STAR liquid handling workstation. Challenging mock sexual assault swabs
were prepared and processed robotically on the
AutoLys STAR side-by-side with manually processed swabs using the standard differential extraction procedure. Similar results were achieved
for both the manually and robotically processed
swabs, although the total sperm DNA recovery

was approximately two fold higher for manually
processed swabs. Authentic post-coital swabs
were processed robotically by the Hamilton AutoLys STAR and produced predominantly male
sperm fraction profiles out to 96 hours post-coitus. With this automated procedure, 24 samples
were processed “hands-free” in approximately
2.5 hours.
Palavras-chaves: Sexual Assault, DNA
extraction, Automation, Forensic DNA, Differential extraction
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Resumo
Introdução
A utilização das ciências forenses oferece a
possibilidade de solução de crimes que anteriormente não poderiam ser resolvidos. A genética
forense apresenta recursos de identificação de
corpos que não poderiam ser feitos por outras
técnicas mais tradicionais, como em casos de
avançado grau de decomposição. A entomologia,
por sua vez, instrui sobre a possibilidade de movimentação de corpos em locais de crimes, além
de poder proporcionar evidências vivas: os indivíduos que colonizam cadáveres. Tais insetos podem ajudar não apenas no cálculo de exposição
do cadáver, como também apresentar indícios
biológicos de agressores em casos de violência
sexual.

Objetivo
Este trabalho une estas duas ciências a fim
de recuperar DNA masculino humano a partir de
larvas de Sarconesia chlorogaster, alimentadas
com materiais biológicos de origem humana
(sangue de origem feminina e sêmen). Para isso,
larvas foram alimentadas com dieta artificial
acrescida de mistura de material genético masculino e feminino em 3 diferentes proporções:1:100, 1:200 e 1:400, respectivamente.
Esta mistura, bem como a proporção maior de
material biológico feminino visa simular o que
acontece em casos reais, nos quais a quantidade
de material da vítima é muito maior do que do
agressor.

Métodos
Cada tratamento foi submetido a três tipos
de extração diferentes. Cada tratamento foi submetido a três tipos de extração diferentes, sendo
elas: extração direta e extração diferencial, ambas utilizando fenol-clorofórmio para a purifica-

ção, e extração automatizada utilizando o equipamento AutoMate Express™ Forensic DNA Extraction System. Todas as amostras foram submetidas à análise de STRs autossômicos, através
do kit comercial PowerPlex® Fusion 6C System,
e à análise de STRs sexual-específico provenientes do cromossomo Y, pelo kit PowerPlex® Y23
System. Foram utilizados 15 exemplares por tratamento para extração de DNA e obtenção de
perfis genéticos, e estes foram comparados ao
perfil genético do doador de sêmen, previamente
obtido por método de resina Chelex®. Os estágios larvais utilizados para as análises foram 2º
e 3º instares.

Resultados
Os resultados obtidos foram submetidos à
análise estatística de verossimilhança, demonstrando a probabilidade de as amostras recuperadas a partir das larvas serem provenientes do
mesmo doador. Em amostras de larvas de 2º instar tratados com proporção de 1:100 e submetidos a extração automatizada foram recuperados
13 de 27 loci STR, todos incluídos no CODIS. Em
amostras de larvas de 2º instar tratados com
proporção de 1:200 e submetidos a extração diferencial foram recuperados 10 de 27 loci STR na
fração espermática, todos incluídos no CODIS.
Em amostras de larvas de 3º instar tratados com
proporção de 1:100 e submetidos a extração diferencial foram recuperados todos os 27 loci STR
na fração espermática, dos quais 20 estão incluídos no CODIS. Este tratamento também possibilitou a recuperação de 18 de 22 loci Y-STR. Em
amostras de larvas de 3º instar tratados com
proporção de 1:200 e submetidos a extração diferencial foram recuperados 11 de 27 loci STR na
fração espermática, todos incluídos no CODIS.
Não foram obtidos perfis viáveis para o tratamento de 1:400, assim como em metodologia de
extração direta.

Conclusões
Estes resultados demonstram que larvas
de Sarconesia chlorogaster podem conter DNA
humano masculino passível de análise se estas
tiverem ingerido sêmen do agressor, mesmo
tendo ingerido também material biológico proveniente da vítima.

Palavras-chaves: entomogenética forense, identificação humana, violência sexual,
genética forense
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Resumo
Introdução
Significant strides have recently been
made to Next Generation Sequencing (NGS)
technologies. In terms of chemistry, the heavily
laborious Library Preparation step has been automated, leading to decreased operator errors.
Additionally, high fidelity chemistries allow for
high multiplexity assays, which drastically increases the sensitivity of amplification and sequencing. Just like Capillary Electrophoresis
Short Tandem Repeat (CE STR) systems, both
chemistry and software aspects evolved simultaneously. Thus bioinformatic algorithm optimizations better handle large data to discriminate
noise and signal, subsequently leading to accurate base calls. These algorithms have been built
into a comprehensive, yet simple operational software platform that are compatible with various
network infrastructures. With all these improvements, NGS can be validated for use in forensic
laboratories.

Objetivo
Mitochondrial DNA (mtDNA) is typically utilized for the identification of ancient, disaster victim, missing person, and heavily degraded samples. Sanger Sequencing has been the validated
gold standard in analyzing said mtDNA samples,
however it is a long and laborious process. With
the release of the Precision ID mtDNA Control
Region Panel (mtDNA CR Panel) and Converge™,
laboratories can process large numbers of
mtDNA samples simultaneously. However, implementation requires a laboratory validation.
The Precision ID mtDNA Control Region Panel can
be validated for use in a production laboratory.

Métodos
The Quality Assurance Standards for Fo-

rensic DNA Testing Laboraties listed out the following studies to perform: Minimum Threshold &
Contamination Study, Sensitivity & Stochastic
Study, Precision Study: Repeatability & Reproducibility, Accuracy Study: NIST Samples, Known &
Non-Probative Sample Study, Mixture Study, and
Assessment of Non-Allelic Variants.

Resultados
A validation was co-developed and executed for the Precision ID System, mtDNA CR Panel, and Converge. Currently published guidelines were still used, even though they are not
NGS-specific. Data was generated for the following standard studies: DNA Amplification Sensitivity, Baseline/Stochastic, Accuracy, Precision
Repeatability & Reproducibility, Mixture, and
Known & Non-Probative. Additionally, 2 new studies unique to NGS, were developed: Contamination and Sequencing Sensitivity studies. A
Contamination study is needed due to a combination of high mtDNA copy numbers and sensitivity of NGS systems. The lower baseline of NGS
systems also affect contamination detection. Sequencing sensitivity is assessed because template preparation is a form of PCR where input
library concentration may be low due to low amplification DNA input. Results from all the studies
aligned with expected trends and concordance.

Conclusões
The results and execution of the laboratory
validation demonstrated that NGS is making headway in the forensic market. The adoption of
the NGS system is no longer a daunting hurdle
because the same mtDNA laboratory and interpretation guidelines can be followed.
Palavras-chaves: mtDNA, Mito, Control
Region, Validation, Laboratory
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Resumo
Introdução
When determining a Post Mortem Interval
(PMI), two main variables are associated with cadaver decomposition: insects and bacteria. Based on quantity and growth phases of necrophagous insects that accumulate in and around the
body, entomologists can estimate a PMI. The
presence of physical barriers, or anything that
can prohibit insects from reaching a body can negatively skew a PMI estimation. The internal bacteria found in the gastrointestinal tract also begin
to change at the moment of death and can be
utilized in death studies. Limited tests and studies have been conducted on the internal microbiome presented with decomposition when insects cannot reach the cadaver.

Objetivo
This study aims to determine if the use of
the internal microbiome and microbial load can
be used as an appropriate gauge in the determination of a PMI when insects cannot reach the
sample. This will impact the knowledge behind
decomposition and methods of studying and determining PMI when traditional techniques do not
apply.

Métodos
Human decomposition behind barriers was
simulated with feeder mice in lunchboxes. Tests
were conducted in the fall and spring of 2018
over the course of 16 day trials. Swabs were taken from the small intestine and extracted using
the MoBio PowerSoil DNA Isolation Kit. The use
of 16S Ribosomal RNA sequencing was used to
analyze the bacteria within the gastrointestinal

tract. Specific areas of focus were the large and
small intestine and the stomach for analysis of
extraction.

Resultados
The small intestine provided the most consistent data for analysis. There were eight orders
of bacteria consistent between all samples: Actinomycetales, Bacteroidales, Bacillales, Lactobacillales, Clostridiales, Campylobacterales, Enterobacteriales, and Pseudomonadales. The relative abundances of all eight orders were compared and the total microbial load of all sample content were compared on a principle coordinate
analysis plot (PCOA) (see figures 1 and 2). Insects were present attempting to enter into the
confined areas with no success, thus the only
bacteria present was the original microbial load
presented from the sample.

Conclusões
The research revealed eight orders of bacteria present across all samples. While comparing the relative abundance of the eight orders
there are differences based on the sample conditions. The eight orders offer a starting point regarding future direction with more focused
analyses. More samples need to be tested to determine any trends related to PMI and prevalence
to specific orders of bacteria. More research is
required under varying time frames and conditions to establish the viability of utilizing the internal microbiome.
Palavras-chaves: Entomology, Death Investigation, Microbiome, Post Mortem Interval
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Resumo
Introdução
In forensic Science, gender is commonly
determined through Amelogenin gene PCR-based assays. Dropout of AMEL-Y can result in sample misinterpretation, since the STR system will
falsely genotype it as a female. Null alleles in the
Y-STR haplotype have been characterized in relation to AZFa, b and c regions, in association
with male infertility (Silva et al, 2012). Therefore, population-based approaches of dropout
frequency are necessary.
Studies report that the occurrence of
AMEL-Y negative males in Malaysian, Chinese
and Indians are particularly high, being rare in
other populations (Beltramo & Lojo, 2015). Here,
the Instituto de Genética Forense Eduardo Campos reports a case of dropout in AMEL-Y gene and
others Y-STR markers.

Objetivo
The aim of this work is report a case of Y
Amelogenin and othes Y Markers dropout in Pernambuco, Brazil.

Métodos
Saliva of a convicted offender (adult male)
was satained on FTA cards and a 1.2 mm disc
was excised from it. Amplification with the PowerPlex® Fusion 6C System (Promega Corp.)
was performed directly on discs. Additionally was
amplified using GlobalFiler and YFiler Plus (ThermoFisher Scientific). PCR products were subjected to capillary electrophoresis in an ABI 3500
Genetic Analyzer (Applied Biosystems). DNA profiles were analyzed with Gene-Mapper ID-X v1.4.

Resultados
The result of amplification with the PowerPlex® Fusion 6C kit was a complete non-amplified profile of the AMEL-Y gene (Figure 1), and
It was also verified the absence of peaks in the Y
chromosome markers present in the said system
(DYS391, DYS576 and DYS570) (Figure 1). The
Amplification with the GlobalFiler also resulted in
a profile with AMEL-Y void as well as the marker
DYS391. The haplotype obtained using the YFiler
Plus kit contained almost all of the missing markers, with the exceptions of DYS627, DYS458,
DYS19, DYS456, DYS449, DYS393 and DYS481
markers (Figure 2).

Conclusões
Microdeletions are relatively common on
the Y chromosome, which requires caution in interpreting the results in forensic laboratories
(Silva et al, 2010). Normally, the deletion in the
AMEL-Y gene is accompanied by the deletion of
an entire region on the short arm of the Y chromosome, which includes the marker DYS458
(Chang et al, 2007). By the analyzing the position of the amplified Y markers of the obtained
profile here, probably there were at least two
large deletions in both arms of chromosome, but
not including the marker DYS458. Therefore, it is
necessary a larger study to verify the frequency
of this change in the Y chromosome in order to
avoid errors in the interpretation of results in forensic routine.
Palavras-chaves: Amelogenin, Null alele,
Y chromossome
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Resumo
Introdução
Além da aplicação no âmbito da identificação humana, o estudo do DNA mitocondrial
(mtDNA) também permite a investigação da ancestralidade materna de uma população e criação de bancos de dados populacionais. No caso
do Brasil, devido ao histórico de migrações desde
a época da colonização, é esperado que a composição demográfica apresente uma proporção
variável entre as ancestralidades africana, europeia e ameríndia. Apesar das vantagens e importância da análise do mtDNA, estudos sobre a herança mitocondrial ainda são escassos em
grande parte das localidades brasileiras. Segundo os últimos dados do censo demográfico do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE do ano de 2010, a composição étnica do
Estado do Maranhão é predominante de autodeclarados pardos (68,8%), seguidos de brancos
(24,9%), negros (5,5%) e amarelos e indígenas
(0,7%). A expansão dos bancos de dados de linhagens mitocondriais pode ampliar o conhecimento acerca da composição genética e ancestralidade materna da população brasileira, de
forma a contribuir não só em casos forenses,
mas também para estudos clínicos e populacionais.

Objetivo
O presente estudo teve como objetivo a
análise de polimorfismos de nucleotídeo único
(SNPs) na região controle completa do mitogenoma de indivíduos da população do Estado do
Maranhão, de modo a contribuir com o estudo de
ancestralidade e expandir o banco de dados genético de mtDNA.

Métodos
Foram analisadas amostras de sangue de
vinte e cinco indivíduos nascidos no Estado do

Maranhão. O DNA foi extraído pelo método resina
quelante Chelex 100 (Bio-Rad Laboratories), amplificado por Reação em Cadeia da Polimerase
(QIAGEN Multiplex PCR kit) juntamente com primers desenhados especificamente para abranger
a região controle do mitogenoma. Os produtos
amplificados foram avaliados através de eletroforese em gel de agarose a 1,2% e posteriormente purificados através do uso da enzima ExoSAP-IT (Applied Biosystems) para eliminar os resíduos da reação de amplificação. Para a reação
de sequenciamento, foi utilizado o kit BigDye®
Terminator v3.1 (Applied Biosystems). Em seguida, colunas com resina Sephadex (GE Healthcare Life Sciences) foram utilizadas para remoção dos resíduos deste último processo. Por fim,
o sequenciamento foi realizado através do método de eletroforese capilar na plataforma Applied Biosystems™ 3500 Series (ABI-3500). Os
eletroferogramas gerados foram analisados pelo
programa SeqScape® Software v2.5 (Applied
Biosystems), comparando as sequências de
mtDNA estudadas com a sequência referência de
Cambridge revisada (rCRS). A base de dados populacional EMPOP mtDNA database v4/R12, foi
utilizada para classificar os haplogrupos.

Resultados
A análise das sequências mitocondriais oriundas da população estudada do Estado do Maranhão revelou a presença dos haplogrupos principais A, C, H, J, L, R0 e U, cuja distribuição evidenciou marcada contribuição de ancestralidade
africana (44%), com maior frequência do haplogrupo L, seguida pelas linhagens ameríndia
(32%), cujos haplogrupos proporcionalmente
observados foram A e C, e por último, a europeia
(24%) com maior predominância dos haplogrupos H e R0.

Conclusões
Nossos resultados estão em conformidade

com outros dados encontrados na literatura para
a região Nordeste do país e são concordantes
com os dados históricos brasileiros do período
colonial, marcado principalmente pelo tráfico de
escravos oriundos da África Ocidental. Além
disso, o presente trabalho reforça a importância
da continuidade de estudos da região controle do
genoma mitocondrial, a fim de agregar maiores
informações aos bancos de dados, permitindo
assim, maior compreensão da composição multiétnica da população brasileira, com aplicações
não só na área forense, como também em estudos no campo da genética médica e da antropologia.
Palavras-chaves: Base de Dados Populacional, DNA Mitocondrial, Maranhão, Região Controle, Sequenciamento de Sanger
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Resumo
Introdução
Somatic numeric chromosomal alterations
are associated with non-disjunction of chromosomes or sister chromatids during gametogenesis or during an early post zygote phase. The monosomy/trisomy rescue is a classic cellular mechanism, even now not completely explained. Via
chromosomic pairing, this mechanism allows
cells to return to natural disomy. However, random pairing may maintain disomic pairs from a
single parent in the individual, which may allow
a phenotypic development compatible with normality or syndromic. Uniparental disomy (UPD)
corresponds, precisely, to this type of alteration,
that is: the offspring presents, for one chromosomal pair, the contribution of only one of their
parents. Despite being a widely recognized alteration in clinical human genetics, the occurrence
of UPD has been little explored to explain allelic
inconsistencies in kinship studies in forensic context. Considering cases of paternity investigation
that report inconsistencies, there is a real possibility that at least a fraction of them are not caused by polymerase slippage mutational events,
but rather by chromosomal abnormalities like
UPD.

Objetivo
Here, we report how the investigation of a
paternity case (mother, child and alleged father)
was performed, with inconsistencies possibly explained by occurrence of a maternal uniparental
isodisomy of chromosome 21 (miUPD-21).

Métodos
A total of 350 short tandem repeat (STR)

and single nucleotide polymorphism (SNP) markers were tested by capillary electrophoresis
(GlobalFiler, PowerPlex Fusion, PowerPlex Y23
and four extra 21-chromosome markers) and
massive parallel sequencing (Precision ID Identity, Precision ID Ancestry and Precision ID Globalfiler NGS STR).

Resultados
Initially, three inconsistencies between alleged father and obligate paternal alleles (OPAs)
were observed, two of them on chromosome 21
(D21S11 and PENTA D). In these loci, the child
presented in homozygosis one of the maternal
alleles, not present in father’s genome. The third
inconsistency was visualized at CSF1PO locus
and was considered as an independent, one-step
slippage mutational event with an unknown origin (maternal or paternal). Genetic analysis of
other markers showed the presence of more five
inconsistencies, all located on chromosome 21.
Despite eight inconsistencies detected between
OPAs and paternal alleles, a statistical conclusion
of true biological relation between the trio was
possible. In addition, these inconsistencies were
elucidated by statistically testing two hypotheses: the occurrence of miUPD-21 plus a slippage
mutation at CSF1PO locus versus the occurrence
of multiple, independent and simultaneous
slippage mutations. Considering a true biological
relation between alleged father and child, our results suggest that the chance of explaining the
genotypic results by the occurrence of miUPD-21
is 1.65 billion times higher than the explanation
based on mutations only. Considering the scarcity of UPD forensic reports, a data review of
more than 100.000 cases of paternity investigation was performed to investigate possible unreported or unidentified UPD-21 cases. 121 cases

involving inconsistencies localized in chromosome 21 loci were found: 16 cases with triallelic
pattern (15 of maternal origin and one of nondetermined origin) and 105 inconsistencies denominated as mutational events (54 of paternal
origin, 34 of maternal origin and 17 of undetermined origin). Only two of those cases were determined to be compatible with a possible UPD
event, where childs profiles for 21-chromosome
markers exhibits a single parental allele in homozygosis and not shared by the other parent.
This phenomenon was observed for at least two
different 21-STR markers in each trio. Both cases
could be actual UPD cases, but due to allele sharing between parents and child in one of tested

markers, slippage mutation hypothesis was accepted.

Conclusões
In conclusion, similar cases could have
their statistical inferences improved or even altered by including unusual chromosomal segregation patterns in the hypothesis formulation, as
well as in mathematical calculations.
Palavras-chaves: Uniparental Disomy,
Paternity test, Forensic genetics, massive parallel sequencing
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Resumo
Introdução
Consumption of psychoactive substances
that may cause dependency and harm to individuals is a social and medical concern since 1925.
Marijuana has psychoactive effects and its use
dates back from 4000b.C. For the past six years,
illegal consume of Cannabis sp. has decreased in
Europe, although, globally still is the most consumed drug. According to the last survey published by the United Nations Office on Drugs and
Crime, Brazil is the fifth nation with the highest
rate of marijuana production and traffic. In 2016,
following the Brazilian Federal Police reports, 225
tons of this drug were seized, 5% of all marijuana apprehension worldwide. Brazilian Cannabis
sativa illicit market is mainly supplied by drugs
originated from Paraguay and Northeastern Brazil (marijuana polygon region). However, other
sources as indoor cultivations (supported by online seeds market), and Uruguay are also in Brazilian Federal Police (BFP) sight. The increasing
rate of seeds apprehension (mainly executed in
postal sorting and distribution central facilities)
demonstrate a tendency of indoor cultivation also
observed in Europe countries. In addition, Uruguay recently implemented recreational use of
marijuana and, according to UNODC, official distribution provides only one quarter of marijuana
necessary to attend all user. Genetics studies aimed to regulation, traffic tracking, and to aid police intelligence were published in the last years.
In forensic, microsatellites have gained attention
due to its polymorphism and individualizing capability.

Objetivo
This present study aimed to test the effectiveness and efficiency of two 13-loci multiplex
STR panels proposed by Houston et al.
(2015/2017) in 96 Brazilian Cannabis sativa

samples and evaluate the gain in relevant information of an informative panel including all 19
proposed markers collectively.

Métodos
Principal coordinate analyses (PCoA), forensic parameters, and genetic structure analysis
were executed.

Resultados
Our results demonstrate the effectiveness
in individualizing and origin differentiating Brazilian marijuana samples of both panels, although
the system proposed in 2015 demonstrated better results. For this marker set, PI for a random
individual is approximately one in 65 billion, in
addition, the PCoA show a clear genetic distinction among samples according to its origin. Bayesian inference populational structure analysis
indicated a significant genetic diversity among
seizures groups, matching with its origin. The
analysis of 19 markers collectively showed better
results than Panel 2015. The gain in information
power due to increased informative loci number
was expected; however, the effort and cost of
analysing two 13-loci STR multiplex in order to
obtain 19 informative loci must be considered
and might not be advantageable.

Conclusões
Overall, endorsing previous results, the
2015 panel was able to achieve its purpose in individualizing and differentiating according to region Brazilian Cannabis sp. samples, suggesting
an informative and convenient tool to BFP intelligence.
Palavras-chaves: Cannabis sativa, traceabilty, identification, microsatellites, forensic
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Resumo
Introdução
Tem-se observado, nos últimos anos, um
elevado aumento na busca do corpo considerado
ideal. Essa grande preocupação com a imagem e
estética fez com que crescesse de maneira significativa o número de pessoas que praticam atividades físicas e, consequentemente, a procura
por métodos que levam a uma melhora do desempenho esportivo. Um dos produtos que tem
sido mais amplamente utilizado para este fim é
o suplemento proteico derivado do soro do leite,
mais conhecido como whey protein. Apesar do
elevado consumo, os testes de controle de qualidade relacionado a esse produto ainda não são
totalmente eficientes, uma vez que estudo recente realizado pelo Inmetro mostrou que diversos suplementos deste tipo apresentaram irregularidades. Sendo assim, no presente trabalho
analisou-se a possível presença de agentes anabolizantes em whey protein, como uma forma de
complementar e expandir o número de substâncias avaliadas como contaminantes neste produto. Os agentes anabolizantes, além de promoverem um grande aumento da performance esportiva, podem causar uma série de efeitos adversos e, por essa razão, são proibidos pela
agência mundial antidopagem (AMA). Desta maneira, a presença dessas substâncias de forma
não declarada em suplementos alimentares representa um grande problema no ponto de vista
social e de saúde.

Objetivo
Objetivos:
a) Desenvolver e validar um método analítico capaz de detectar a presença de agentes
anabolizantes em baixas concentrações, em uma
matriz muito complexa (whey protein), utilizando a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas do tipo triplo quadrupolo
(CG-QqQ);
b) Aplicar o método desenvolvido e vali-

dado em amostras de suplementos proteicos derivados do soro do leite presentes no mercado
com a finalidade de verificar se os mesmos apresentam algum tipo de contaminação com relação
aos agentes anabolizantes avaliados nesse estudo.

Métodos
O método analítico utilizado neste trabalho
consistiu na preparação das amostras através da
extração líquido-líquido (ELL), derivatização utilizando
MSTFA/NH4I/2-mercaptoetanol
(1000:2:6 v:m:v) e análise por cromatografia
gasosa acoplada à espectrometria de massas do
tipo triplo quadrupolo (CG-QqQ) em dois experimentos: uma análise alvo, a qual foi foi realizada
através do modo de monitoramento de reações
múltiplas (MRM) e uma análise não-alvo, realiza
no modo varredura total (aquisição de íons na
faixa de m/z 50-700) . No modo MRM, foram
analisados 46 agentes anabolizantes, os quais
foram escolhidos de acordo com trabalhos anteriores presentes na literatura e também nos
compostos analisadas pelo método de análise de
agentes anabolizantes em urina do Laboratório
Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD).
Em relação à validação do método, este
processo foi realizado baseando-se no Protocolo
de Validação de Métodos de Análise Qualitativa
do LBCD, onde foram avaliados: seletividade,
efeito de matriz, repetibilidade, rendimento de
extração, arraste e limite de detecção.

Resultados
A validação do método mostrou-se satisfatória: não foram observados interferentes nos
tempos de retenção dos analitos de interesse, o
que garante uma boa seletividade; todas as
substâncias apresentaram repetibilidade adequada, o rendimento de extração foi satisfatório,
visto que 93,5% dos compostos apresentaram
recuperação maior que 50%. Além disso, não foi
observado arraste para nenhuma substância
avaliada. Os valores de limite de detecção foram

baixos, variando entre 0,5 e 200 ng.g-1 e, por
fim, 78,3% dos analitos apresentaram o coeficiente de variação maior que 20% na avaliação do
efeito de matriz, mostrando que esse aspecto
possui grande influência nos resultados.
O método desenvolvido e validado foi empregado na análise de 44 amostras comerciais do
suplemento em questão e não detectou a presença de agentes anabolizantes em nenhum produto avalidado. Todavia, a análise no modo de
varredura total detectou cafeína (substância não
declarada em nenhum dos rótulos) em 14 produtos e bisfenol A (um contaminante emergente)
em um whey protein.

Conclusões
Foi desenvolvido e validado um método
analítico que permite a identificação de 46 agentes anabolizantes na matriz suplemento proteico
derivado do soro do leite através da análise por
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria
de massas com analisador do tipo triplo quadrupolo. Os resultados indicam que os suplementos
analisados são, muito provavelmente, seguros
quanto à presença dos agentes anabolizantes
analisados. Contudo, isso não significa que os
mesmos estão livres da presença de outros tipos
de substâncias não declaradas no rótulo. Consequentemente, ainda é preciso um controle de
qualidade mais eficiente para garantir que os suplementos em questão não se apresentem contaminados por substâncias que que possuem atividades farmacológicas
Palavras-chaves: Agentes Anabolizantes,
Whey Protein, Contaminação
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Resumo
Introdução
The increasing consumption of illegal drugs
has become a worldwide social and medical problem. Currently, drug trafficking is the largest
global illicit business,
raising around $322 billion per year, and
being a potential threat to a number of economies in terms of the financial power generated,
which can seriously jeopardise a country’s future.
Cocaine is one of the most consumed and
commercialised drugs around the world. Several
colorimetric field tests, such as the cobalt thiocyanate test (Scott
test) have been developed for its presumptive identification. However, these tests lack selectivity and can produce false-negative results,
which lead to
incorrect on-site decisions. Consequently,
the results generated from this system require
further confirmation with other more sophisticated analytical
methods, such as GC-MS or HPLC, which
are expensive and time-consuming.

of human carboxylesterase-1 and catalytic monoclonal antibody GNL7A1, and constructing a
four-component Ugi library of cocaine-binding ligands. A hydrogel consisting of poly (2hydroxyethylmethacrylate–co-ethylene
dimethacrylate-co-methacrolein) was used as the
carbonyl source for the Ugi reaction. A Bragg
diffraction grating comprising gold nanoparticles
was fabricated in the polymer gel and the replay
wavelength of the combinatorial
library of Ugi-modified holographic sensors
measured via a spectrophotometer in response
to cocaine.

Objetivo
Eradicating the supply and use of cocaine
requires the development of devices that provide
a fast, selective and simple response in seized
powder samples.
Based on this, herein we describe a novel
strategy for the design and development of a holographic sensor modified with a rationally designed receptor for the detection of cocaine.

Resultados
When tested with training samples of cocaine, the Ugi-holographic sensor, the holographic replay wavelength rose gradually with increasing concentrations of cocaine, with a maximum swelling of λ = 30.5 nm at a concentration of 50mM in which the signal changes were
freely repeatable and reversible. The calibration
curve (described by the equation = 0.5 – 0.0001)
has the best mathematical linear approximation
between 10 mM and 50 mM, with a correlation
coefficient of 0.98 (p < 0.000086, n = 6), in
which a detection limit of 7.1 mM could be estimated. Furthermore, the system was able to distinguish different signals obtained with cocaine
and related substances, such as naloxone hydrochloride.Based on these results, a smartphonebased instrument and cloudbased algorithm was
developed , optimised with training and test
samples of cocaine and used to assess the presence of cocaine in seized field samples.

Métodos
The receptor was designed by reviewing
protein–cocaine interactions, particularly those

Conclusões
These findings confirm the potential application of this analytical method in field testing for

illicit drugs.
Palavras-chaves: Cocaine, Holographic

sensor, Ugi ligand
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Resumo
Introdução
In Brazil, forensic laboratories are often required to identify Novel Psychoactive Substances
(NPS) in seized materials, by law enforcement,
and in biological samples related to forensic toxicology. For different reasons there are difficulties in Brazil for acquiring analytical standards for
routine forensic analysis, considering some aspects of the Brazilian legislation and their high
acquisition cost. An alternative approach to this
could be to employ seized NPS crystals samples,
after their identification and purity determination. A complete structural identification is easily
attained when several different analytical techniques are used in conjunction, such as GC-MS,
HPLC-DAD, FTIR and NMR. Since the structural
information acquired with all these techniques it
is possible to unambiguously determine the identity of the substances present in those samples
and to estimate their purity.

Objetivo
Identify, characterize and determine the
purity of seized samples of methylone, ethylone,
N-ethylpentylone, ketamine and clobenzorex,
using GC-MS, HPLC-DAD, FTIR and 1H-NMR
techniques, in order to use them as standards in
forensic analysis.

Métodos
Crystal samples were pulverized and a
small fraction was weighed and solubilized in 1
ml of methanol for chromatographic analysis.
Mass spectra were acquired using an Agilent
7890A/5975C GC-MS system with the aid of updated spectra libraries from the SWGDRUG (Scientific Working Group for the Analysis of Seized

Drugs) and Cayman Chemical. FTIR analysis was
performed using a Agilent 4500 Series FTIR directly on the ATR accessory. The identity of each
compound was confirmed using a Bruker Avance
III 600 MHz NMR spectrometer after sample solubilization with deuterated solvent. Analysis
using HPLC-DAD (195-380 nm) was acquired
with a Hitach Elite La Chrom HPLC System in order to evaluate the purity profile of the crystal
samples.

Resultados
Mass spectra obtained with GC-MS showed
good match with the updated NPS libraries and
important fragment ions of the compounds studied when obtained with an electron ionization
source. 1H-NMR spectra of all compounds showed characteristic aromatic ring signals (~7
ppm) and methylone, ethylone and N-ethylpentylone showed characteristic methylene signals
(~3 ppm). Through the complete assignment of
the signals it was possible to confirm the identity
of the studied compounds and to relate the spectroscopic data found with the respective chemical
structures. FTIR spectra showed characteristic
bands of absorption of functional groups present
in the molecules.

Conclusões
The complete identification of the compounds studied was possible using different
spectrometric data acquired with GC-MS, FTIR,
HPLC-DAD and 1 H NMR. Estimated purity in
samples using HPLC-DAD ranged from 90-98%
and will be further confirmed using qNMR.
Palavras-chaves: Novel Psychoactive
Substances, Cathinones, Analytical standard
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Resumo
Introdução
Soil traces could be useful and powerful as
forensic evidence due to their high potential to
transfer, adhere and persist to different types of
surfaces on a range of objects such as tools,
tyres, clothings, shoes etc or persons. Traces of
soil particles can easily and quickly be located
and collected in crime scenes, and a combination
of analytical approaches can be used to characterise and investigate them. For a soil of
unknown origin the choice of method or methods
will depend on the nature of the case and most
importantly upon context. In Brazil the partner
between the Soils Department of the Federal University of Parana (UFPR) and the State and Federal Scientific Police allowed substantial advance in the establishment of the chemical,
physical and mineralogical protocol of analyses
to analyse soil traces.

Objetivo
In this way, the present work aimed to test
a Standard Operating Procedure (SOP) for forensic soil sampling in Brazil between the academy
and the scientific police through a blind simulated
crime scene scenario.

Métodos
Samples were collected at four sites located in the Curitiba Meropolitan Region. All soils
were classified as Inceptsol and the parent material in Curitiba is claystone and in Colombo is
limestone. Around 3 g of the silt +clay fraction
was isolated and analysed by chemical sequential procedure: i) extraction of poorly ordered Fe

and Al oxides with ammonium oxalate (AO); ii)
extraction of crystalline Fe oxides with sodium citrate-bicarbonate-dithionite (CBD); and iii) extraction of poorly ordered aluminosilicates and
gibbsite with boiling 0.5 mol l-1 NaOH. All data
was transformed by square root and analysed
using a principal component analysis (PCA).

Resultados
Most of the samples were correctly grouped according to their location of origin at all four
sites tested, showing the potential of the Standard Operating Procedure (SOP) in a real crime
scenes. The sampling procedures presented in
the SOP were detailed enough to allow the appropriate police work in forensic cases in any part
of Brazil.

Conclusões
As future considerations, modifications to
the sample treatment and analytical protocol
could be made depending on the context of the
forensic work, always improving on the best methodologies for the forensic examination of soil
samples. One example is that of futures studies
is areas which are highly impacted by human
such as cities or industrial areas. Intense anthropogenic activities, such as domestic waste disposal in urban areas would potentially reduce the
discrimination power of such a proposed chemical analytical protocol.
Palavras-chaves: sequential chemical
analysis, soil sampling, forensic soil analyses,
iron oxides
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Resumo
Introdução
Capable of distorting visual and sensorial
perception, MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine) is a psychoactive illicit drug, commonly found in “ecstasy” pills. Widely consumed
among young people, the constant apprehensions of this drug, by the scientific police, requires
the development of low cost and fast methodology for its detection.
With simple apparatus, minimal use of reagents, the cyclic voltammetry is a common methodology used in the electroanalitycal (a subclass of electrochemistry) that allows the
analysis of MDMA and other drugs. The final cost
of the analysis considerers the material supplied
for the electrode, the purity of reagent, sample
preparation, time of analysis required and the
equipment for measurement.
Validated methodology englobes several figures of merit, such as limits of quantification
and detection, linear range, repeatability, reproducibility, linearity and robustness. Once these
parameters are knows, a reliable methodology
can be applied in the routine of forensic laboratories.

Objetivo
The goal of this work is the application of
those methodologies using a carbon paste electrode and an aqueous media for the detection e
quantification of MDMA.

Métodos
The carbon paste electrode, as working
electrode, composed by graphite and paraffin in
the proportion of 90:10, a platinum wire as counter electrode, and the Ag/AgCl, containing saturated KCl solution, as reference electrode were
used for the voltammetric measurements.

Studies of different electrolytes solutions
and different pH were performed for the optimization of the method. The Youden’s test for robustness evaluation was performed as well, as
an inedited study for electrochemical analysis.

Resultados
The voltammetric response of MDMA is an
oxidation peak in approximately 1.2 V, and the
LiClO4 in aqueous solution at pH 6 was the best
supporting electrolyte for the voltammetric
analysis. For the cyclic voltammetry a scan rate
of 50 mV s-1 was used, and for the square wave
voltammetry a frequency of 35 Hz, an amplitude
of 0.07 V and a step potential of 5 mV was the
optimized parameters.
The analytical curve was obtained with a
linear range of 5.7 to 25.7 mMol L-1 and a linearity of 0.994. For the Cyclic and Square Wave
Voltammetry the Limit of Detection were similar,
1.72 10-6 and 1.89 10-6 mol L-1, respectively,
as the limit of quantification, 5.74 10-6 and 6.29
10-6 mol L-1.
The main interferences substances, such
as caffeine, cocaine, lidocaine and teobromine,
did not present a voltammetric response for the
two methodologies presented previously. Although procaine presents an oxidation peak in
approximately 1.0 V, is possible to distinguish it
from the oxidation peak of MDMA, proving the
specificity of this sensor.

Conclusões
In summary, we demonstrated new methodology for the determination of MDMA by
Cyclic Voltammetry, in aqueous medium. The
complete validation process was established by
the robustness evaluation and prove the feasibility in applying a simple, fast, and sensitive
analysis of MDMA using cheap working electrode.
They are also specific for the analysis of MDMA

even in the presence of its main interfering substances like caffeine, cocaine, procaine, lidocaine,
and theobromine.

Palavras-chaves: MDMA, ecstasy, voltammetry, forensic chemistry
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Resumo
Introdução
Cocaine is known as a recreational drug
used illegally and abusively by many years, forbidden in the mostly countries of the world. This
alkaloid leads to dependence because changes
the mechanisms of liberation and interaction of
dopamine in the human body. Young people are
reported as an expressive share of users, making
the consume sniffing or smoking, in the “crack”
form, indicating a public health problem. Electrochemistry measurements are getting sophisticated detection methods of cocaine using disposable sensors, modified electrodes with cobalt hexacyanoferrate films, aptasensors utilizing
AuNPs or in vivo voltammetry.

Objetivo
In this work we will study the electrochemical profile of the complex [Mn(salen)], evaluate the potentiality of its use as a chemical modifier for voltammetric sensors for detection and
quantification of cocaine by testing its use in
street samples.

Métodos
We describle a methodology for cocaine
detection employing cyclic voltammetry analysis
in aqueous medium using 0.1 mol.L-1 KCl as supporting electrolyte, and carbon paste chemically
modified with N,N’-ethylene-bis-(salicylideneiminato)manganese(II) (CP@Mn(salen)). The potential scans were performed from 0 to 1.2 V
(vs.Ag/AgCl), at a speed of 100 mV.s-1.

Resultados
A methodology for cocaine detection employing cyclic voltammetry analysis in aqueous
medium using 0.1 mol.L-1 KCl as supporting

electrolyte, and a carbon paste chemically modified
with
N,N’-ethylene-bis-(salicylideneiminato)manganese(II) is described. The potential
scans were performed from 0 to 1.2 V
(vs.Ag/AgCl), at a speed of 100 mV.s-1. First,
because we heat up the carbon paste chemically
modified with [Mn(salen)] at 60°C for agglutination of paste, we performed through thermogravimetric analysis (TGA) and differential scanning
calorimetry (DSC), the thermal stability of the
complex [Mn(salen)] used as chemical modifier,
where, we observed that the complex is stable
up to 300°C. Than, through electroanalysis we
observed that the cocaine reduction on the working electrode surface where the radical •C–OH
appears as a product of the reduction of the carbonyl group (C=O) stabilized by the interaction
of its free electron with orbital d electrons present in the Schiff base complex with the transition metal in your structure. Thus, a cathode activity at 0.8 V (vs. Ag/AgCl) was found and the
cocaine detection presented linear dependence
at concentrations ranging from 1 to 100 μmol.L1, with a linear correlation coefficient 0.9995 ±
0.0006, an average amperometric sensitivity of
0.3367 μmol.L-1, limit of detection (LOD) of
0.9349 μmol.L-1 and the limit of quantification
(LOQ) of 3.11 μmol.L-1. Finally, to investigate
the adsorption of the cocaine described in the literature, we performed analysis by scanning
electron microscopy (SEM) and energy dispersive
spectrometry (EDS), where it is possible to observe the adsorption of the supporting electrolyte
and consequently of cocaine hydrochloride on
the surface of the electrode.

Conclusões
The carbon paste electrode modified with
[Mn(salen)] complex indicated good and specific
electrochemical activity for cocaine and the peak
current at 0.8 V (vs. Ag/AgCl) varies linearly with
the cocaine concentration. Thus, CP@Mn(salen)

can be used to develop and identification of cocaine hydrochloride of extreme importance for
the field of forensic chemistry. The chemical modifier [Mn(salen)] was very stable at 60 ºC, as
shown by TG studies with a good correlation of
weigth loss, proving the chemical modifier
synthesis in agreement with the results presented by EDS studies, showing manganese, carbon

and oxygen.
Palavras-chaves: cocaine, voltammetry,
chemically modified electrode, forensic chemistry, sensors
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Resumo
Introdução
Accordingly to the United Nations Office on
Drugs and Crime, 5.6% of the world population
(275 million people), from 15-64 years, consumed some type of drugs at least once in 2016.
Amphetamine type stimulants and ecstasy, together, accounted 55 million users worldwide.
This type of drugs is associated with criminal activities, alcohol dependence, risky sexual behaviors and play a significant role in traffic crashes.
In Brazil, it has already been documented in literature the use of amphetamine by truck drivers
and ecstasy by drivers deceased in crashes. Nowadays, the so called green analytical methods
(i.e. using very low volumes of solvents or even
no solvent at all), are of great interest. This kind
of method not only provide safety for the analyst,
but also to the environment. The most known
methods using green chemistry are solid phase
microextraction (SPME) and liquid-phase micrextraction (LPME)

Objetivo
Here we present a fully validated method
using a triphasic LPME technique for the extraction of amphetamine (AMP), methamphetamine
(MET), fenproporex, 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA), 3,4-methylenedioxymethamphetamine
(MDMA)
and
3,4-methylenedioxyethylamphetamine (MDEA) in whole blood
and detection by gas chromatography-mass
spectrometry.

Métodos
Blank whole blood samples were fortified
with 50ng/mL of internal standards (AMP-d5,
MET-d5, MDMA-d5, MDA-d5 and MDEA-d5) and
known and desired concentrations of the

analytes for each validation parameter. LPME
was prepared using 0.5mL of whole blood and
2.5mL of NaOH 0.1mol/L as donner phase and
HCl 0.1mol/L as acceptor phase. Hollow-fibers
were submerged in diexyl ether prior to introducing 60µL of the acceptor phase. We used two
fiber in each vial to increase recovery. Vials were
kept for 30 min under magnetic stirring. Analytes
were derivatized with TFAA for 15 min at 70ºC.

Resultados
Limit of detection ranged from 1 to 3ng/mL
and limit of quantification from 2 to 5ng/mL. The
correlation coefficient (R2) ranged from 0,9901
to 0,997 and the method presented good intraday and interday accuracy (from 90,4% to
97,2%) and recovery (from 71% to 110%). No
carryover was observed. Heteroscedasticity was
tested and only one analyte presented homoscedasticity – amphetamine. Weighting factors were
applied to correct the linearity of methamphetamine (1/x2), MDA (1/X), fenproporex (1/X1/2),
MDMA (1/X2) and MDEA (1/Y).

Conclusões
The LPME method presented good validation results and all parameters were within the
limits recommended by validation manuals and
literature. This method could be applied for detection of amphetamine-type stimulants in innumerous situations: driving under the influence of
drugs, work place testing, victims of crashes or
violence or any other situation that is mandatory
to evaluate if the person was under influence of
these substances.
Palavras-chaves: LPME, amphetamine
type stimulants, green toxicology
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Resumo
Introdução
Synthetic cannabinoids (SCs) appeared for
the first time in Europe in 2008. Within a few years these synthetic cannabinoids became the largest and most diversified group of new psychoactive substances (NPS) worldwide. Today, over
241 synthetic cannabinoids are listed by the United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC)
representing almost 40% of all newly appeared
in new psychoactive substances (NPS). Typically,
synthetic cannabinoids are dissolved in solvent,
applied to an inert herbal substrate, and smoked
in a similar way that cannabis is consumed.
There are also few reports of seized materials on
powder forms. The undesirable effects most
commonly reported by users include: drowsiness, lightheadedness, and fast or irregular heartbeat. More severe clinical features, including:
psychosis, delirium, cardiotoxicity, seizures,
acute kidney injury, hyperthermia, and death,
have also been noted. In Brazil, JWH-018 was
the first synthetic cannabinoid to be listed as illegal by law in 2010. Later in 2016, the legislation changed from "nominal listing type" to "chemical structure type", resulting in an immediately illegal status for hundreds of compounds.

Objetivo
A white paper sheet called “K4” was seized
in Sao Paulo State Penitentiary, and the officers
related that the drug is consumed by smoking.
This paper aims to identify the substance present
in this seized blotter paper, which Brazilian’s police officers claimed to be a new drug, “K4”.

Métodos
One-centimeter-square paper was extracted in 3mL of methanol, diluted, and analyzed by
GC–MS system consisting of an Agilent 6890 gas
chromatograph coupled to an Agilent 5975B

mass spectrometer and PerkinElmer FTIR Spectrum Two with Diamond ATR accessory.

Resultados
In our method, it was only identified ADBFUBINACA (N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluoro benzyl)-1H-indazole-3-carboxamide), with retention time of 13.44min and
m/z of 338, 253 and 109, comparison of recorded mass spectral reference data from
SWGDRUG Mass Spectral Library Version 3.3c,
using the MSD ChemStation software. For chemical confirmation, FTIR analysis was performed
on a PerkinElmer Spectrum 10 MultiSearch for
Mixture Identification Software using reference
from SWGDRUG Infrared Library version 1.9. The
“new drug” K4 was confirmed to be the synthetic
cannabinoid “ADB-FUBINACA”. According to Brazilian legislation it is an illegal psychoactive substance, included by the chemical structure legislation. ADB- FUBINACA is one of the non-classical indole carboxamides cannabinoids.

Conclusões
Since 2018, Sao Paulo State Penitentiary
and Police Forensic Chemistry Laboratories reported at least 15 seizures of paper sheets containing ADB-FUBINACA across Sao Paulo State,
even in the paper of a Bible's cover. This numbers demonstrate a trend in the drug market inside the Penitentiary system, including potential
overdose reports. One of the reason of this kind
of drug was chosen may be because of its high
potency effects. Other reason could be that
synthetic cannabinoids are frequently bought as
powder of liquid and does not have “marijuana”
typical smell. They can dissolve into paper sheets
and easily smuggled thought the penitentiary security system. Hence, constant monitoring and
rapid identification of NPS's are necessary to prevent drug abuse and serious health risks.
Palavras-chaves: synthetic , cannabinoids, drugs, adb-fubinaca
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Resumo
Introdução
O preparo adequado da amostra é de fundamental importância nas análises forenses, pois
é comum que a substância de interesse se encontre em pequenas quantidades em matrizes
extremamente complexas. A identificação de
praguicidas em alimentos é dificultada, por
exemplo, pela presença de lipídios, carboidratos,
e proteínas, entre outros componentes da matriz. Antes que se possa proceder à identificação
da substância de interesse, o que geralmente é
realizado por técnicas cromatográficas, amostras
complexas precisam passar por etapas como a
extração e clean-up.
Um dos métodos mais tradicionais de preparo de amostra é a extração líquido-líquido
(ELL) que, embora ainda amplamente utilizada,
apresenta diversas desvantagens, como a necessidade de grandes volumes de solventes orgânicos, execução trabalhosa, exposição química e
elevada geração de resíduos. Desde meados dos
anos 1970, outras técnicas vêm sendo desenvolvidas, como a extração em fase sólida (SPE), a
microextração em fase sólida (SPME), a extração
sortiva em barra magnética (SBSE) e a microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME).
A identificação e a quantificação de praguicidas em vegetais e água têm sido alvo de diversos estudos e produção bibliográfica, mas geralmente para se determinar se a concentração presente nos alimentos regularmente ingeridos pela
população é inferior ao limite máximo de resíduo.
A análise de praguicidas com finalidade forense,
porém, é também de grande relevância, uma vez
que cerca de 36.000 casos de intoxicação por
agrotóxicos e raticidas, seja em circunstâncias
acidentais ou intencionais, foram registrados
pelo Sistema Nacional de Informações TóxicoFarmacológicas (SINITOX) entre os anos de
2012 e 2016. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que a ingestão de praguicidas seja
responsável por cerca de um terço de todos os
suicídios ao redor do mundo.
Um dos maiores desafios na análise forense de agrotóxicos em alimentos continua

sendo a presença de lipídios nas amostras, influenciando negativamente nas análises cromatográficas. A presença de lipídios e outras impurezas aumenta a contaminação dos sistemas cromatográficos, diminuindo a vida útil do equipamento e exigindo manutenções mais frequentes,
além de dificultar a detecção dos analitos.
Novos métodos de remoção de lipídios,
como a extração dispersiva em fase sólida com
remoção avançada de lipídios da matriz (dSPEEMR-L), já estão sendo desenvolvidos, porém
ainda com pouca literatura disponível. Neste método, utiliza-se um polímero que se liga seletivamente aos lipídios por interações hidrofóbicas e
por exclusão de tamanho, para depois se remover o complexo polímero-lipídio, efetuando uma
remoção de lipídios da matriz.

Objetivo
Este estudo objetivou comparar o desempenho dos métodos de extração partição à baixa
temperatura (PBT), extração dispersiva em fase
sólida com remoção avançada de lipídios da matriz (dSPE-EMR-L) e QuEChERS na extração de
amostras de doce de amendoim fortificadas com
praguicidas comumente identificados pelos laboratórios de química forense.

Métodos
Amostras de doce de amendoim foram fortificadas com padrões de praguicidas (aldicarbe,
carbofurano e metomil) antes e depois da extração para avaliação da linearidade e recuperação
dos analitos por LC-ESI-MS/MS (Shimadzu, modelo 8030) no modo MRM. As concentrações utilizadas para avaliar a linearidade foram de 0,1 a
0,9 microg/g, sendo as concentrações de 0,4;
0,6 e 0,8 microg/g escolhidas para cálculo das
recuperações de cada método. O efeito carryover
também foi avaliado para cada praguicida estudado.

Resultados
Na extração por PBT os valores dos coeficientes de determinação (R2) foram superiores a
0,99, indicando adequada linearidade. As recuperações obtidas para cada praguicida ficaram
na faixa de 92 a 112%. Na extração por QuEChERS, os valores do R2 foram superiores a 0,98
e as recuperações entre 95 e 120%. E no método
dSPE-EMR-L, os valores do R2 foram superiores
a 0,99 e as recuperações obtidas ficaram entre
107 e 131. Não foi observado o efeito carryover
para nenhum analito estudado. Para todos os
método avaliados o aldicarbe foi o analito que
apresentou menor sensibilidade para sua quantificação.

Conclusões
Todos os métodos estudados apresentaram recuperações satisfatórias para os praguicidas analisados, porém considerando a praticidade da execução e a rapidez para obtenção dos
resultados pela técnica de PBT, esta se mostra
como uma excelente escolha para a rotina de
análises de praguicidas nos laboratórios de química forense que analisam matrizes alimentícias
complexas com suspeitas de terem sido envenenadas.
Palavras-chaves: preparo de amostras,
preparo de amostras, dSPE-EMR-L, QuEChERS,
partição à baixa temperatura
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Resumo
Introdução
Ao longo das últimas décadas, o Brasil vem
se destacando no cenário internacional como um
mercado consumidor de drogas sintéticas. A
venda de drogas na Internet contribui para esse
cenário e constitui um exemplo ilustrativo de
como as mudanças podem ser rápidas representando desafios para os modelos de resposta e as
políticas existentes, bem como para o monitoramento das drogas. O “ecstasy” é o nome popular
da substância 3,4-metilenodioximetanfetamina
(MDMA), uma droga sintética apresentada na
forma de comprimido ou pó, que se popularizou
mundialmente a partir da década de 80 com o
uso recreacional em festas.
Segundo a literatura, a composição química dos comprimidos contendo drogas de abuso
vem mudando ao longo dos anos. Desta forma,
o uso de técnicas analíticas de alto desempenho
são de grande importância para estes estudos,
como:
espectroscopia no infravermelho por
transformada de Fourier (FTIR), cromatografia
gasosa (CG-EM), espectrometria de massas,
dentre outras. Com o surgimento e proliferação
de Novas Substâncias Psicoativas (NSP), que mimetizam os efeitos das substâncias controladas
internacionalmente e não se encontram listadas
na legislação do país, não é raro a sua identificação em comprimidos ao invés da droga clássica
MDMA. Na busca de diferentes sensações e experiências, os usuários experimentam novas drogas e os fabricantes lançam novos produtos com
formulações químicas diferentes para satisfazer
a demanda deste mercado e tentar burlar a lei.
A falta de conhecimento sobre os efeitos colaterais e toxicidade das NSP, torna o seu uso um
risco à Sociedade em escala, representando um
problema de Saúde Pública.

Objetivo
Este trabalho tem como objetivo identificar
o perfil químico a nível molecular de 205 comprimidos do tipo “ecstasy” apreendidos pela Polícia
Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), entre
2012 a 2018. Neste período, ocorreram grandes
eventos no estado, tais como a Copa do Mundo
em 2014 e Olimpíadas/Paraolimpíadas em 2016,
sendo importante para a inteligência policial e
para os órgãos de Vigilância Sanitária um estudo
que permita verificar o tipo de drogas sintéticas
que circularam no estado, além de conhecer o
seu potencial tóxico.

Métodos
As amostras são provenientes de 188 Registros de Ocorrência de diferentes regiões do
Estado do Rio de Janeiro, que apresentavam um
grande número de comprimidos apreendidos. Os
comprimidos foram submetidos às análises por
ATR-FTIR, CG-EM e um espectrômetro de massas do tipo Orbitrap Q-Exactive Plus (Thermo
Scientific, Bremen, Alemanha) com fonte de ionização por eletronebulização.

Resultados
A partir dos dados obtidos, foram identificadas 27 substâncias diferentes nas amostras,
sendo que o MDMA está presente em grande
parte dos comprimidos analisados (49%). Outra
substância encontrada nas amostras e que merece destaque é a 3,4-metilenodioxianfetamina
(MDA), presente em 11% dos comprimidos.
O alcaloide cafeína está presente em 38%
dos comprimidos, aparecendo como composto
único ou associado a substâncias psicoativas. As
associações da cafeína mais comuns ocorreram

com MDMA (31 amostras), efedrina (18 amostras) e metanfetamina (15 amostras). Este alcalóide do grupo das metilxantina é usado como
carga para dar volume ou imitar os efeitos das
drogas ilícitas.
As NSP também vem sendo identificadas
nos comprimidos analisados. Como exemplo temos a N-etilpentilona, que pertence ao grupo das
catinonas sintéticas e agem no sistema nervoso
central como estimulantes, mimetizando os efeitos das drogas tradicionais como MDMA, anfetamina e metanfetamina. Além da N-etilpentilona,
outras catinonas sintéticas foram identificadas:
metilona, etilona, dimetilona, dibutilona e 4Falfa-PHP, usadas na tentativa de se passar pela
droga conhecida como “ecstasy”.
Substâncias associadas a substâncias psicotrópicas também foram encontradas: acetaminofeno (2 amostras), lidocaína (4 amostras), cocaína (3 amostras), fenacetina (2 amostras), teofilina (2 amostras), benzocaína (4 amostras),
sibutramina (3 amostras) e cetamina (5 amostras). O clobenzorex, presente em 13 amostras

é um anorexígeno presente em comprimidos popularmente chamados de “ecstasy do Paraguai”.

Conclusões
Neste trabalho, diferentes métodos analíticos (ATR-FTIR, CG-EM e ESI(+)-Orbitrap EM) foram empregados na caracterização dos comprimidos apreendidos. Os resultados demonstram
que a composição química destes materiais no
Estado do Rio de Janeiro é bastante variada. Embora o MDMA ainda se destaque como a principal
droga sintética, são cada vez mais comuns casos
de comprimidos contendo Novas Substâncias
Psicoativas, principalmente do grupo das catinonas sintéticas, como N-etilpentilona, metilona,
etilona, butilona, e outras.
Palavras-chaves: MDMA, ATR-FTIR, CGEM, ESI(+)-Orbitrap-MS, ECSTASY

ANÁLISE MULTIELEMENTAR DE NANOPARTÍCULAS DE GSR POR ICPMS USANDO TECNOLOGIAS DO TIPO QUADRUPOLO E TEMPO DE VOO
Rodrigo Heringer 1, Olga Borovinskaya 3, James Ranville 2
1 UFG - Universidade Federal de Goiás (Rua Mucuri s/n, Setor Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia-GO, 74968755),
2 CSM - Colorado School of Mines (256 Coolbaugh Hall, Colorado School of Mines 1500 Illinois St., Golden, CO 80401),
3 TOFWERK - TOFWERK (Uttigenstrasse 22, CH-3600 Thun, Switzerland)

Resumo
Introdução
A identificação e caracterização de partículas de resíduos de disparo de arma de fogo (GSR)
é comumente realizada por Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV. Neste trabalho são
apresentados resultados da análise de nanopartículas de GSR por Espectrometria de Massas
com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS).
Duas técnicas foram usadas para estas análises.
Uma utiliza equipamento do tipo quadrupolo
onde a análise dos íons é de forma sequencial e
a outra utiliza um equipamento do tipo tempo de
voo onde todos os íons são analisados simultaneamente.

Objetivo
O objetivo é demonstrar a aplicabilidade da
ICP-MS para a identificação e caracterização de
nanopartículas de GSR, bem como comparar as
técnicas entre equipamentos do tipo quadrupolo
e tempo de voo.

Métodos
A coleta de amostras de GSR, neste ponto
da pesquisa, consiste na lavagem das mãos de
cada atirador com 50 mL de água ultrapura após
a execução de um disparo com uma Taurus
PT100 .40 S&W, utilizando-se munição CBC .40
S&W encamisada total.
As análises das nanopartículas para os instrumentos do tipo quadrupolo e tempo de voo
consideraram medições de 30 μs e 60 μs, respectivamente.
Para o instrumento do tipo quadrupolo a
análise é feita para cada elemento (Sb, Ba,
208Pb) e isótopo (206Pb, 207Pb) individualmente e em pares ([Sb, Ba], [Sb, Pb], [Ba, Pb],
[206Pb, 207Pb], [206Pb, 208Pb] e [207Pb,
208Pb]). Para o instrumento do tipo tempo de
voo todos os íons possíveis são analisados, sem
a necessidade de selecionar íons específicos.

Resultados
Ambos instrumentos utilizados possuem
alta velocidade de coleta de dados que permite
trabalhar com pequenas janelas da ordem de dezenas de microsegundos. Esta feição é importante pois a nuvem de íons gerada por uma nanopartícula permite um tempo de análise de 200
a 600 μs (Figura 1).
Figura 1 - Medição de chumbo 208 em nanopartícula pela técnica do tipo quadrupolo.
Centenas de nanopartículas por mililitro foram identificadas nos dois tipos de instrumento.
Embora seja possível medir uma enorme
gama de íons, apenas o instrumento do tipo
tempo de voo mede uma variedade de íons em
uma mesma nanopartícula. Esta feição permite
inclusive checar a distribuição isotópica dos diferentes elementos medidos (Figura 2).
Figura 2 - Distribuição isotópica de Sb, Ba
e Pb em nanopartícula analisado pela técnica do
tipo tempo de voo.
Os resultados de ambas as técnicas possuem diferenças intrínsecas. Uma vez que o instrumento do tipo quadrupolo analisa os íons de
forma sequencial, para a análise de um único íon
é possível realizar diversas medições na nuvem
gerada de uma nanopartícula. Esta técnica também permite a análise de dois íons. Contudo,
após a leitura do primeiro íon, o instrumento precisa reajustar as condições para filtrar o íon subsequente e este tempo é da ordem de uma centena de microsegundos ou mais. Assim, só é possível analisar um ou dois íons em uma mesma
nanopartícula.
Estas limitações não são observadas no
instrumento do tipo tempo de voo, que analisa
todos os íons possíveis a cada 60 μs, no caso em
apreço.

Conclusões
Nas duas técnicas é possível identificar

centenas de nanopartículas por mililitro de amostra, embora a técnica do tipo tempo de voo permita a identificação simultânea de Sb, Ba e Pb
em uma nanopartícula. Assim, esta técnica permite a caracterização de nanopartículas características de GSR, mas também mede outros elementos que podem, talvez, fornecer um perfil
químico de uma amostra de GSR.
Por fim, embora o instrumento do tipo quadrupolo não permita a identificação simultânea

de Sb, Ba e Pb em uma única partícula, uma
abordagem baseada na amostra e não na partícula pode ser útil na caracterização de vestígios
criminais.
Palavras-chaves: GSR, ICP-MS, Nanopartícula, quadrupolo, tempo de voo
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Resumo
Introdução
Os tipos mais comuns de fraudes em carnes são adulterações por substituição, processamento, origem e adição de ingredientes não cárneos. O controle de qualidade da carne bovina no
Brasil é baseado, principalmente, em análises físico-químicas. Entretanto, diversas técnicas espectroscópicas, aliadas ao uso de métodos quimiométricos, têm sido utilizadas com êxito na
identificação, quantificação de componentes e
controle de qualidade da carne. Todavia, é necessário o desenvolvimento de métodos capazes
de detectar fraudes com substâncias não consideradas no modelo quimiométrico e a utilização
da detecção de outliers surge como alternativa
para demonstrar a robustez desse modelo.

Objetivo
O objetivo deste trabalho é a aplicação da
detecção de outliers como ferramenta para aumentar a robutez de um modelo discriminante de
classificação multivariada PLS-DA (Partial Least
Squares – Discriminant Analysis) utilizando espectroscopia no infravermelho médio como método preliminar de análise para identificação de
fraudes em carnes bovinas in natura.

Métodos
Um total de 174 amostras de purga (líquido
exsudado da carne) foram analisadas por FTIR
(Fourier Transform infrared spectroscopy),
sendo 62 amostras autênticas e 112 amostras injetadas com soluções aquosas a 5% m/v dos seguintes adulterantes: cloreto de sódio (NaCl), tripolifosfato de sódio (STPP) e carragena - polissacarídeo derivado de algas marinhas, misturas
binárias e mistura ternária desses compostos.
Os espectros foram obtidos em triplicata de 4000
a 525 cm-1 com resolução de 4 cm-1 e 64 varreduras usando o espectrômetro FTIR Frontier,

equipado com acessório de reflectância total atenuada (ATR). Os dados foram processados
usando o software MATLAB, versão 8.4 e o pacote PLS Toolbox, versão 7.0.

Resultados
Para a construção do modelo foram eliminadas as regiões entre 1800 e 2400 cm-1 (região
de absorção de CO2 e do diamante ATR) e acima
de 3700 cm-1 (ruído espectral) (Figura 1). O
conjunto treinamento foi construído com 119
amostras (77 adulteradas e 42 autênticas) e o
conjunto teste foi construído com 55 amostras
(35 adulteradas e 20 autênticas) selecionadas
pelo algoritmo de Kennard-Stone aplicado separadamente em cada classe. Para a correção dos
desvios na linha de base dos espectros, foi utilizada a variação normal padrão – SNV (Standard
Normal Variate) como pré-processamento e, em
seguida, os dados foram centrados na média.
O melhor modelo PLS-DA foi construído
usando 8 variáveis latentes, as quais explicam
98,45% da variância em X e 78,35% em Y. O
limiar (threshold) Bayesiano foi estimado em
0,52. A capacidade preditiva do modelo apresenta valores de sensibilidade (taxa de verdadeiro positivo) e seletividade (taxa de verdadeiro negativo) superiores a 94%.
Avaliando-se os coeficientes de regressão
do modelo PLS-DA associados ao gráfico de VIP
scores, observa-se que as regiões que mais contribuem para a discriminação entre as classes
são regiões de vibrações de deformação angular
de amida II em 1550 cm-1, de amida I em 1650
cm-1 e regiões de estiramento de CO e COH em
1080 cm-1.
A fim de verificar a capacidade de previsão
de amostras fraudadas com adulterantes não utilizados na construção do modelo, foi aplicada a
detecção de outliers para identificação de 20
amostras adulteradas com solução de maltodextrina. O conjunto treinamento apresentou 3

amostras adulteradas previstas como falso-negativas (aproximadamente 2,5% do total de
amostras do conjunto) e nenhuma amostra autêntica prevista como falso positiva ao nível de
95% de confiança. Além disso, todas as amostras
de maltodextrina apresentaram alto valor de erro
de previsão (y)(Figura 2), assim como altos valos
de T2 de Hoteling (indicam a influência de cada
amostra no modelo) versus Resíduos Q (indicam
o quanto de variância foi modelado para cada
amostra)(Figura 3). Esses resultados indicam
que as amostras adulteradas com maltodextrina
apresentam características diferentes das amostras modeladas, sendo classificadas como outliers.

infravermelho médio aliado ao modelo de classificação PLS-DA foi eficiente para a identificação
da fraude em carnes a partir da análise da purga,
apresentando eficiência de previsão estimada em
92,3% e 89,3% para os conjuntos treinamento e
teste, respectivamente. A utilização da detecção
de outliers é uma alternativa para demonstrar a
robustez do modelo, provando que ele é capaz
de identificar amostras contendo novos tipos de
adulterantes que inicialmente não haviam sido
considerados. A detecção de fraudes em carnes
bovinas apresentou 100% de eficiência na presença de um conjunto de amostras independentes adulteradas com maltodextrina.
Palavras-chaves: Fraude em carne, Quimiometria, FTIR, PLS-DA, Detecção de outliers

Conclusões
O emprego da espectroscopia na região do
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Resumo
Introdução
As impressões digitais têm sido usadas
como o maior meio de identificação de indivíduos
em investigações criminais. O interesse no desenvolvimento de novas metodologias de revelação de impressões digitais se dá pelo fato de que
uma mesma técnica de revelação pode não ser
eficiente para todos os tipos de superfícies.
Existe a necessidade em otimizar as técnicas
existentes para a revelação de impressões latentes presentes em superfícies metálicas, como,
por exemplo, revólveres, armas brancas e elementos de munição, como cartuchos e estojos.
Por isso, iniciou-se um estudo preliminar para
encontrar uma alternativa que seria fácil de usar,
rápido de desenvolver, eficaz, e tem custos baixos. Pensando também, em um método que seria específico para o componente gorduroso das
impressões digitais e, portanto, mais eficaz com
impressões digitais mais antigas.

Objetivo
Eletrodeposição do polímero conjugado
poli(3,4-etilenodioxitiofeno) (PEDOT) sobre estojo de munição contendo impressão digital latente.

Métodos
Este trabalho usou uma abordagem a partir do uso de técnicas eletroquímicas na eletrodeposição de polímeros conjugados sobre estojo
de munição contendo impressão digital latente
que contêm material não condutor suficiente
para formar uma camada isolante na superfície
do metal, evitando a deposição eletroquímica do
polímero na região onde o material sebáceo está
presente. A configuração do sistema é uma célula eletroquímica com um único compartimento
de três eletrodos, sendo o estojo de munição o
eletrodo de trabalho, uma placa de Pt como contra-eletrodo e como eletrodo de referência foi
utilizado o Ag / AgCl / KCl saturado conectados

ao equipamento potenciostato/galvanostato AUTOLAB PGSTAT302N.
O PEDOT foi depositado eletroquimicamente por cronoamperometria aplicando-se potencial de 0,9 V vs. Ag/AgCl durante 180 s na
superfície do estojo de munição. Os reagentes
utilizados foram: o monômero 3,4-etilenodioxitiofeno (EDOT), LiClO4 como eletrólito e água deionizada como solvente.

Resultados
O latão é uma liga metálica composta de
cobre e zinco comumente utilizado na fabricação
de balas e seus cartuchos. No primeiro estágio
da eletrodeposição do polímero, os cátions radicais são gerados por oxidação do monômero,
próximo à superfície do eletrodo (estojo de munição); posteriormente, as espécies radicais reagem com o monômero neutro, difundindo ao eletrodo. Se alguma região do eletrodo estiver totalmente ou parcialmente isolada, exatamente
nesta região não ocorrerá o processo de eletropolimerização. Porém, durante a eletrodeposição
do PEDOT no estojo de munição ocorreram algumas complicações devido a oxidação do cobre
(componente do estojo) resultando da formação
de perclorato de cobre na solução. O efeito da
formação do Cu(ClO4)2 foi avaliado com e sem a
presença de EDOT (monômero). Apesar destas
complicações, a eletrodeposição de PEDOT no
estojo de munição foi bem sucedida. A presença
de monômero resultou numa cobertura bastante
uniforme de cor castanha na superfície do estojo
contrastando com a impressão digital resultando
uma revelação em negativo (Figura 1). Através
da análise no software Griaule Forensic Fingerprint, conseguiu-se identificar até 31 minúncias
na revelação com PEDOT (Figura 2).

Conclusões
Os resultados mostraram que é possível
revelar impressão digital latente depositada sobre estojo de munição através de eletrodeposição do PEDOT. O método produziu resultados

úteis em estojos de munição com riqueza de detalhes da impressão digital.

Palavras-chaves: Estojo de munição, Impressão digital, PEDOT, Polímeros conjugados
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Resumo
Introdução
A Papiloscopia, ciência fundamentada no
Princípio da Troca de Locard, "todo contato deixa
um vestígio”, possui como objeto de estudo um
dos principais vestígios encontrados em locais de
delitos: as impressões digitais. Entretanto, nem
sempre essas impressões encontram-se visíveis,
sendo necessário o uso artifícios, físicos e/ou químicos, para torná-las visíveis. Dentre esses artifícios, encontram-se os pós reveladores, magnéticos e fluorescentes, bem como o revelador cianoacrilato. A superfície na qual se encontra esse
tipo de vestígio é um fator importante que deve
ser levado em consideração na escolha do revelador a ser aplicado. Dessa forma, compreender
o comportamento das revelações de impressões
digitais empregando diferentes reveladores em
relação ao tempo, bem como em função do tipo
de superfície empregada, é de fundamental importância.

Objetivo
Dessa forma, esse trabalho visa avaliar os
resultados de revelações de impressões digitais
depositadas em superfícies porosas e não porosas, empregando reveladores convencionais, no
período de 48 horas.

Métodos
Foram depositadas impressões digitais em
5 diferentes superfícies: papel, papelão, lâmina
de vidro e garrafas PET incolor e verde. Os reveladores utilizados foram o pó preto magnético, o
pó verde fluorescente e o cianoacrilato. Nas revelações por cianoacrilato, para as superfícies
porosas, foram utilizados os pós como realçadores, enquanto que para as superfícies não porosas, foram utilizados os realçadores amarelo básico e rodamina 6G. Para cada superfície, foram
realizados estudos no período de 48 horas, dividido em 7 intervalos (0, 3, 6, 12, 24, 36 e 48

horas). Os pós foram aplicados de forma convencional e o cianoacrilato foi aplicado em câmara
de revelação, sendo utilizadas 5 gotas do revelador e adotado o tempo de 5 minutos para as revelações. Depois de reveladas, as impressões foram encaminhadas para câmara escura e realizados os registros com câmera Canon modelo
EOS Rebel T5 com resolução de 18 megapixels,
além de lente macro modelo EF-S 18-55 mm
f/3,5-5,6D e filtro de close-up +10 acoplados
com auxílio de luz forense (azul e turquesa) e
filtros adequados (amarelo e laranja).

Resultados
No período estudado, foi observado que
em todas as superfícies houve uma perda considerável de fragmentos das impressões digitais a
partir do intervalo de 24 horas. Nas superfícies
de garrafas PET, observou-se que a cor do plástico não influenciou a qualidade dos registros.
Em relação as lâminas de vidro, os resultados foram semelhantes aqueles observados para as superfícies PET, apesar de ocorrer saturação em
parte da lâmina de vidro nas revelações por cianoacrilato. Foi observado que os reveladores
apresentaram resultados satisfatórios para as
superfícies não porosas, embora tenha sido verificado perda de fragmentos das impressões com
o decorrer do tempo, exceto para as revelações
nas lâminas de vidro. Nas superfícies porosas,
foram observados melhores resultados para as
superfícies de papel. Observou-se uma perda na
quantidade de pó aderido à impressão com o
passar do tempo, tanto nas revelações diretas
quanto nas revelações por cianoacrilato seguidas
da aplicação dos pós, principalmente em função
da absorção pelas superfícies de parte dos materiais depositados. Entretanto, essa perda não interferiu na nitidez das impressões. Em relação ao
papelão, as impressões foram satisfatórias para
o pó preto magnético, enquanto que para o pó
verde fluorescente, a revelação aconteceu apenas no primeiro intervalo de tempo. Nos estudos
com cianoacrilato, os resultados foram semelhantes aos observados para os pós apenas.

Conclusões
De maneira geral, foi observado que o pó
preto magnético apresentou melhores resultados
para as superfícies porosas e não porosas. Em
relação ao pó verde fluorescente, os resultados
foram satisfatórios para as superfícies não porosas apenas. O cianoacrilato apresentou resultados satisfatórios para as superfícies não porosas,

embora tenham sido observados perda de fragmentos papilares com o decorrer do tempo. Para
as revelações em superfícies porosas, os resultados foram inferiores aos observados para os pós.
Palavras-chaves: Impressões digitais,
Reveladores químicos, Superfícies não porosas,
Superfícies porosas, Tempo
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Resumo
Introdução
Mass spectral analysis is the confirmatory
method of choice for seized drug analysis in forensic laboratories. However, spectra of positional isomers are often too visually similar to allow
for differentiation which leads to identification
challenges for forensic laboratories that are inundated with novel psychoactive substances. Scientists now find themselves in a position to make
a choice between reporting an ambiguous conclusion that does not identify the specific isomer
or resorting to additional chemical or instrumental analysis.

Objetivo
This study uses multivariate statistical
analysis of the electron ionization mass spectra
of fluoromethcathinone (FMC) and fluorofentanyl
to offer a feasible alternative means of differentiating between positional isomers, saving laboratory resources while still resulting in specific
compound identification.

Métodos
Three positional isomers of each compound
(2-FMC, 3-FMC, 4-FMC, meta-fluorofentanyl, ortho-fluorofentanyl,
and
para-fluorofentanyl)
were analyzed twice daily using gas chromatography/electron ionization mass spectrometry
(GC/EI-MS) on six separate instruments over a
five day period. This resulted in 60 mass spectra
collected for each positional isomer. To illustrate
the need for an improved method of comparison,
a Probability Based Matching (PBM) search was
performed on the 180 mass spectra per isomer
group. The error rate of classification from the
PBM search was 41% for the fluoromethcathinone isomers (74/180 incorrect classifications)
and 30.5% for the fluorofentanyl isomers
(55/180 incorrect classifications). Furthermore,
it was determined for both isomer groups that
there were multiple instances in which the match
quality score of the second classification choice

was equivalent to that of the top choice, signifying very little differentiation between the isomers.
An improved method of spectral comparison is proposed using Principal Component
Analysis (PCA) for dimension reduction followed
by Linear Discriminant Analysis (LDA) for isomer
classification. For PCA, the original variables
were the individual m/z ratios, and the data for
each sample was its normalized abundance at
each particular m/z ratio. The variables that were
used to derive the LDA discriminant functions are
the scores that resulted from projecting the original m/z variables onto the first 30 principal
component axes. These first 30 principal component axes were found to maintain nearly 99.9%
of the total variance for both sets of positional
isomers. In this manner, information from all original m/z variables was included rather than removing any m/z ratios.

Resultados
With the proposed statistical method of
comparison, successful differentiation of positional isomers was achieved (Figure 1). Leave-OneSample-Out Cross Validation showed a 0% error
rate (0/180 incorrect classifications) for both isomer groups. Nineteen blind study samples were
analyzed for each group of positional isomers
and identified with no misclassifications. Nine of
the blind study samples for each group were
analyzed on instruments that were not utilized
for the generation of the original dataset and yet
these samples were still correctly classified. Additionally, data from previous casework samples
was analyzed using this method and in all instances the samples were identified as the correct
positional isomer. In addition to visual inspection
of the LDA plots, objective classifications were
conducted using the resulting posterior probabilities generated when LDA was performed.
In this study, no strict limit of detection
could be determined due to the use of multiple
instruments, each with a varying degree of sensitivity. However, a dilution study was performed

which indicated the minimum concentration required for this analysis was consistent with a solution concentration that would yield an acceptable mass spectrum.

Conclusões
The results indicate multivariate statistical
analysis is a promising addition to the analytical
scheme of the identification of positional isomers. This would allow for higher confidence in

the final identification of a compound without the
need for additional chemical or instrumental
analysis, saving laboratories both time and money.
Palavras-chaves: Forensic Science, Drug
chemistry, Novel Psychoactive substances, Multivariate Statistics
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Resumo
Introdução
Por força de lei, os laudos periciais de constatação provisória de substâncias entorpecentes
apreendidas pelas polícias estaduais, civil e militar, bem como pelas guardas municipais, especialmente: a maconha, a cocaína e o crack, devem
informar as respectivas massas líquidas dessas
substâncias. A grande quantidade de unidades
brutas apreendidas, individualmente embaladas,
inviabiliza o procedimento de desembalagem de
todas elas para a determinação da massa líquida
da apreensão. Com a finalidade de agilizar esse
mister, o presente trabalho apresenta uma nova
proposta para o cálculo da massa líquida aproximada a partir de uma amostra obtida por amostragem intencional.

Objetivo
Realizar a amostragem intencional norteada pela massa média bruta unitária da apreensão de determinado tipo de entorpecente, uma
vez que se admite a possibilidade do uso de uma
balança, realizando três pesagens. Estudar a
proporcionalidade entre a massa bruta e a massa
líquida e dos procedimentos de otimização dos
resultados. Criar uma planilha Excel, automatizada e facilitadora, para estimar a massa líquida
de drogas bem como um intervalo de variação
(erro) ao nível de 99% de confiança, específica
para a amostragem intencional.

Métodos
Foram realizadas pesquisas exploratória,
descritiva e explicativa, no sentido de delinear a
pesquisa, estabelecendo a análise e interpretação dos dados no ambiente em que são coletados
e as formas de controle das variáveis envolvidas.
Foi desenvolvida uma demonstração matemática
do intervalo determinado pelo erro encontrado
entre: a média da massa bruta unitária da amostra, selecionada por amostragem intencional; e a
massa bruta unitária média da população estudada, determinada pelo peso bruto da população, por meio da qual se verifica que a massa

média líquida unitária do entorpecente (cocaína,
crack ou machonha) encontra-se situada dentro
deste mesmo intervalo de erro. A escolha de uma
amostra, por amostragem intencional, gera uma
média amostral. Por outro lado, a amostra complementar gera uma outra média amostral, a
partir das quais é possível calcular o desvio padrão destas médias amostrais em relação à média da população, possibilitando estabelecer um
intervalo de variação ao nível de confiança de
99%.

Resultados
O estudo de casos permitiu comprovar que
o objetivo fora alcançado. Foram selecionados
dez casos atendidos pelo autor para demonstrar
a eficiência do processo, para os quais foi primeiro aplicado o método proposto, calculada a
massa líquida estimada de entorpecente e comparada com a massa líquida real. Verificou-se
que a massa líquida real se encontrava dentro
dos limites superior e inferior preditos, evidenciando que a aplicação do método de amostragem
intencional dispensa a pesagem da massa líquida
de todos os elementos da amostra.

Conclusões
A determinação da massa líquida de drogas
apreendidas com o emprego da amostragem intencional acelera a produção do laudo de constatação provisória, oferecendo uma estimativa
confiável e um erro que pode ser muito pequeno,
ambos subordinados a um procedimento simples
envolvendo três pesagens.
Palavras-chaves: Amostragem intencional, Constatação provisória, Entorpecentes,
Laudo, Massa Líquida
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Resumo
Introdução
Falsification of pharmaceutical products is
a huge problem worldwide, especially in developing countries. It is estimated that 10% of
marketed medicines present some degree of falsification; these numbers, however, vary according to existing sanitary controls. A general rule
is that the falsification or adulteration rates have
an inverse relationship with the stringency of regulation. Consequently, 60% of the marketed
medicines in Africa are falsified, while these
numbers drop to 30% in Latin America and reach
as low as 1% in Europe. Alternatively, there are
adulterated medicines that are genuine products,
produced by authorized and regulated manufacturers, which fail to comply with predefined quality standards.

Objetivo
Aiming at simplifying drug adulteration and
falsification screening, this contribution proposes
the development of an analytical platform using
Laser Desorption/Ionization-Mass Spectrometry
Imaging (LDI-MSI), allowing direct and semiquantiative analysis of samples, with virtually no
sample preparation, through the analysis of survey scan mass spectra. Therefore, this approach
provides specific and unique spectral profiles,
which allow recognizing exactly which sample
group we are dealing with (Guerreiro, 2014; de
Oliveira, 2015), as well as characteristic molecules associated with a specific group. For this purpose, we elected an API that is often target of
falsifications and fraud: sildenafil citrate.

Métodos
Sildenafil citrate tablets from six different
manufacturers were purchase (Reference drug
manufacturer in Brazil (R), 4 from local generic
manufacturers (G1-4) and 1 obtained from the

informal market (UN). A sildenafil citrate standard (Certified Reference Material, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) was used to assess the API
behavior in the mass spectrometers, as well as
the MS/MS fragmentation profile.
Tablets were split in half by using a sharp
blade; the cut side was then lightly smeared onto
a TLC silica gel 60G plate (Merck, Darmstadt,
Germany). The plate was then sent for Mass
Spectrometry Imaging (MSI) (MALDI LTQ-XL instrument - Thermo Scientific, San Jose, CA)
The proposed molecules were based on the
MS/MS (product ions) fragmentation profile generated from the signals with more than 1% of
real abundance of the most intense ion in the
spectra (475 m/z, which corresponds to the sildenafil signal). Structure elucidation was guided
by the search for sildenafil-related compounds in
PUBCHEM and confirmed with theoretical calculation models provided by software Mass Frontier
(v. 6.0, Thermo Scientific, San Jose, CA). Both
the MS and MS/MS spectra for sildenafil citrate
obtained from drug products were compared to
those from a sildenafil citrate reference standard.
Chemical images of the analyzed samples
were generated using the MSI feature and processed using Image Quest software (Thermo Scientific, San Jose, CA) (Supplementary Material
1).

Resultados
Visual analysis of the survey scan spectra
enables the observation of clear differences
among formulations, although some existing differences in spectra are very subtle, as seen in
Figure 1. The partial least squares discriminant
analysis (PLS-DA) with VIP score was carried out
with the ions greater than 1% in reference to the
most intense ion in the spectrum treated dataset,
comparing two groups: the reference drug versus all others. PLS-DA provided a list with features with scores of variable importance in projection (VIP scores), where the 11 features with the

highest VIP value were chosen as markers. With
this list, hierarchical clustering analysis (HCA)
was carried out to assess their significance, evidenced by the clear separation of the samples
into three groups, as observed in Figure 2. From
the 11 ions selected with intensity greater than
1%, they can be further divided and characterized as the species that are responsible and indicate the differences between formulations (Table
1).
To further assess the effectiveness of spectra-based analyses (Figure 1), and to validate
these results, the 11-ion set was then submitted
to semi-quantification by MSI, with the addition
of ion 475 m/z, sildenafil, as a comparator (Figure 3).

Conclusões
Our results indicate that this approach is
capable of distinguishing pharmaceuticals with
the same active ingredient, in different formulations, produced by several manufacturers. We
were able to successfully differentiate the reference drug from the generic and unlicensed versions, providing quality markers that can be used
for fast screening of any product within the same
class. The proposed method shows great potential to be employed in forensic analyses and quick
screening for quality control purposes of virtually
any API.
Palavras-chaves: Falsified medicines, Direct analysis, Mass spectrometry imaging, LDI,
Spectral profiles
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Resumo
Introdução
O Fentanil é um opioide sintético utilizado
como analgésico e anestésico desde em 1960.
Seu efeito farmacêutico é produzido pela atividade agonista da molécula com o receptor µ-opioide do sistema nervoso. Sua repetida administração leva à dependência e tolerância, credenciando o uso do fentanil e seus derivados como
uma possível droga de abuso. Apesar de seu uso
indevido e ilícito ser reportado desde a década de
80, a quantidade de fentanil e seus derivados aumentaram significativamente em casos de intoxicação em 2011 e em casos de apreensão em
2014, sendo uma das principais drogas que
abastecem a atual crise do opioide nos Estados
Unidos e na Europa.
Os derivados do fentanil foram criados a
partir de modificações estruturais com o objetivo
de criar novas drogas com efeitos semelhantes,
porém não proibidas por lei, facilitando seu comércio. Essas alternativas legais ao fentanil tornam-se um grande problema forense e de saúde
pública, já que a produção dessas Novas Substâncias Psicoativas (NPS-New psichoative Substances) é muito rápida e extensa, não havendo
tempo suficiente para estudos sobre identificação e toxicidade de cada molécula. Com isso, a
regulação, a apreensão e o tratamento relativo a
essas drogas ficam comprometidos.
Dada essa alta demanda de substâncias,
os métodos computacionais se mostram como
uma boa ferramenta de estudo por não utilizarem substâncias padrões e de equipamentos de
alto custo, além de gerar informações sobre drogas de mesma classe antes de serem introduzidas ao mercado. Os métodos computacionais nos
permitem obter informações toxicológicas, termodinâmicas e espectros de Infravermelho e
RMN, por exemplo.

Objetivo
O objetivo principal desse trabalho foi utilizar métodos computacionais para o estudo do

fentanil e seus derivados no contexto das novas
substâncias psicoativas, e com isso, obter espectros teóricos de Infravermelho para auxiliar em
sua identificação.

Métodos
A molécula do fentanil utilizada para os cálculos foi retirada do The Cambridge Structural
Database, e a partir dela, todos os seus 30 derivados tiveram suas modificações estruturais realizadas através do software Avogadro. Depois
da obtenção das moléculas, os cálculos quânticos
para a otimização e predição dos espectros de
infravermelho foram executados pelo software
Orca no nível de DFT B3LYP e utilizando 6311G** como conjunto de bases. Os espectros
gerados foram comparados com espectros de infravermelho experimentais retirados dos bancos
de dados SWGDRUG e SpectraBase, e com uma
tabela de absorção no infravermelho, para a análise dos detalhes e frequência dos picos característicos.

Resultados
Pôde-se verificar que todos os espectros
teóricos apresentaram picos de baixa intensidade entre as frequências 3100 e 3000 cm-1 e
entre 3000 e 2850 cm-1, caracterizando o estiramento das ligações C-H dos carbonos sp2 e sp3
respectivamente. Na região de 1680 cm-1 há a
presença de um pico muito intenso referente ao
estiramento da ligação C=O da amida terciária.
Porém, dependendo dos átomos próximos à carbonila, pode-se haver um deslocamento desse
pico ou até mesmo a presença de um segundo
pico. No caso da presença de outra carbonila na
molécula, o pico referente também será intenso
e em uma frequência próxima.
Nota-se também a presença de um pico
pouco intenso na região de 1590 cm-1 que se
refere ao estiramento das ligações do anel aromático. Na região entre 1500 e 1300 cm-1 e entre 1150 e 950 cm-1 observa-se vários picos referente ao dobramento das ligações C-H por toda

parte da molécula. Já na região entre 750 e 690
cm-1 os picos presentes são relativos aos dobramentos fora do plano das ligações C-H dos anéis
aromáticos. O estiramento das ligações C-N contribui para um pico intenso na região de 1250
cm-1, e a presença do flúor para um pico perto
de 1200 cm-1. Próximo a essa região, entre 1200
e 1100 cm-1, o éter também é representado com
um pico.

Conclusões
Os métodos computacionais utilizados
mostraram ser uma boa alternativa para a obtenção de espectros de infravermelho para o fen-

tanil e seus derivados. Apesar de haver deslocamento na frequência de alguns picos quando
comparados, foi possível verificar os picos característicos em relação às suas modificações estruturais e associar a maioria dos espectros com
suas respectivas moléculas.
Agradecimentos: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq,
Processo no. 465450/2014-8) e Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
Palavras-chaves: DFT, Espectros Infravermelho, Fentanil, Novas Substâncias Psicoativas, Opioides
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Resumo
Introdução
Successful trace detection of organic explosives is critical after terrorist-related incidents. Complex samples found at post-blast scenes usually contain large numbers of compounds
as well as the explosives residues of interest.
These compounds can significantly complicate
routine solid phase extraction (SPE) and high
performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS) analysis by suppressing the
extraction of analytes and/or interfering with
their ionisation, leading to potential false negatives. Effective sample clean-up with SPE has been
found to reduce unpredictable matrix effects, but
their presence remains a problem.

Objetivo
The successful development and application of dual-sorbent SPE approaches to simultaneously remove unwanted matrix interferents
and selectively extract target analytes is presented herein. Specific sorbent combinations were
optimised for a range of forensically relevant
complex sample types and the procedure miniaturised by designing components that can be 3Dprinted and ‘clicked’ together to form a flexible
array.

Métodos
Combinations of different SPE sorbents
were optimised and recoveries and matrix effects
in 6 complex matrices determined using high
performance liquid chromatography coupled to
high resolution mass spectrometry. To reduce
cost and increase flexibility, 3D printing was then
investigated for fabricating a miniaturised,
Lego®-inspired SPE array and the efficacy of the
optimised 3D-printed parts for the extraction of

organic explosives-contaminated samples assessed.

Resultados
Overall, dual-sorbent SPE resulted in smaller average matrix effects, reduced interference
and greater sensitivity, with a 10-fold improvement in detection limits (to the low fg level) for
several explosives in some sample types compared to published data. Testing of 10 commercially
available materials showed that a methacrylatebased resin performed best as a low-leaching,
low-sorption and high stability material to use for
3D printing. A fritless sorbent block was designed
and optimised that enabled delivery of solvent
with no sorbent bleed at typical SPE flow rates.
Multiple parts could be connected, without connective tubing or mechanical fittings, to form a
multi-sorbent assembly and solution delivered
via either an electronic pump or manually using
a syringe. Sample and eluting solvent volumes
were modified to achieve the best recovery and
sensitivity level for the broadest range of explosives. This SPE method was then applied to spiked samples of soil, cooking oil and dried blood,
yielding average recoveries of 87 %, 58 % and
79 %, respectively. No significant difference was
observed between the matrix effects after 3Dprinted dual sorbent SPE and commercially available cartridges.

Conclusões
This flexible and sample-specific 3D-printed SPE approach retains the benefits of conventional dual-sorbent SPE with regards to reduced
matrix effects, with the added advantage that it
can be rapidly printed using a benchtop 3D printer and commercially available resin, assembled
on demand and used on-site without additional
equipment and does not require connective
parts. This could provide a future-proofed solution to matrix effects and increased assurance for

forensic trace explosives analysis.
Palavras-chaves: 3D printing, complex

matrices, high resolution analysis, solid phase
extraction
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Resumo
Introdução
A utilização de luminol na identificação de
manchas ocultas de sangue é uma prática comum durante os levantamentos periciais em locais de crime. Entretanto, sabe-se que a quimioluminescência deste reagente pode ser afetada
na presença de outros catalisadores da reação.
Em objetos sólidos a presença de interferentes
metálicos causa ativação do luminol por toda a
superfície do objeto tornando o brilho intenso e
menos duradouro. Sabe-se também que substâncias de aspecto hematoide que passaram por
processos de limpeza podem ter a quimioluminescência suprimida pela presença de interferentes químicos. Existe a necessidade de interpretação das amostras que possuem algum tipo de interferência química ou metálica, para distinção
do comportamento e para a identificação dos
falso-positivos, que possam ser aplicados em casos reais pela perícia.

Objetivo
O objetivo deste trabalho consiste em auxiliar a perícia em identificar e interpretar os casos de resultados falso-positivos em análises utilizando o luminol.

Métodos
Um suporte foi seccionado em cinco tiras
numeradas de 0 a 4 e, em seguida, cada tira foi
repartida em outras 5 partes iguais nomeadas de
A a E. Com o auxílio de um lancete, gotas de
sangue humano de um mesmo doador, com
aproximadamente 0,5 cm2 foram aplicadas em
cada um dos espaços. As amostras identificadas
por A possuíam apenas sangue. À outras amostras foram adicionados 0,05 mL de interferentes
químicos com o auxílio de uma seringa graduada
de 1 mL, da seguinte forma: B - sulfato ferroso,
C - cloreto férrico, D - nitrato de manganês e E -

peróxido de hidrogênio. Foram alterados parâmetros como suporte (tecido de algodão alvejado, tecido de algodão 100% natural e piso de
cerâmica), concentração das soluções (10-4
mol/L e 10-6 mol/L), aplicações sucessivas de luminol (de 1 até 4 aplicações) e limpeza das superfícies com diferentes soluções (sabão em pó
e hipoclorito de sódio). Todas as aplicações de
luminol foram realizadas nos laboratórios do
Posto de Perícias Integradas de Uberaba, com
auxílio de um mesmo frasco borrifador. A fim de
identificar a formação de falso-positivos, o
mesmo procedimento foi adotado na ausência de
sangue humano. Por fim, foram anotados tempo
e intensidade de luminescência.

Resultados
Alterações no comportamento da quimioluminescência foram observadas em todos os interferentes químicos testados, na presença de
sangue. As soluções metálicas contendo íons de
Fe+2, Fe+3 e Mn+2 aumentaram o tempo e a
intensidade do brilho independentemente da
concentração ou do suporte utilizado, demonstrando que diferentemente dos sólidos metálicos,
os íons livres são capazes de potencializar a quimioluminescência pela transferência de elétrons
nas duplas ligações conjugadas da hemoglobina.
A solução de peróxido de hidrogênio também
modifica, porém em menor intensidade. Por outro lado, na ausência de sangue não houve formação de falso-positivo para nenhuma das
amostras, ou seja, íons metálicos livres por si só
não são capazes de catalisar a reação do luminol.
Os suportes de tecido, por serem mais porosos,
preservaram as amostras por mais tempo
quando comparado ao piso de cerâmica, sendo
este parâmetro notado de duas formas: a primeira refere-se a análise visual, pois os pisos foram limpos logo na primeira lavagem, enquanto
que nos tecidos as manchas persistiram até a segunda lavagem; e por meio da aplicação de luminol, onde amostras do piso de cerâmica apresentaram resultados negativos com aplicações

sucessivas de reagente, nas amostras de tecido
brilharam até a última aplicação. A diferença entre os suportes de algodão foi notável, as amostras do tecido 100% natural não apenas tiveram
luminescência mais duradoura, como preservaram o padrão de deposição na mancha por mais
tempo. Lavagens e aplicações sucessivas de luminol prejudicaram a preservação do material biológico para todos os testes aplicados, sendo a
alteração com solução de hipoclorito de sódio
muito mais enfática do que aquela contendo sabão em pó.

de modificar a quimioluminescência de amostras
de sangue. Modificação na concentração das soluções aplicadas foi importante para a identificação de padrões de comportamento. Mesmo com
mudança de concentração, suporte ou lavagem,
não houve a formação de falso-positivos. O comportamento das amostras é diferente em cada
suporte aplicado, sendo preservadas por mais
tempo em tecido 100% algodão e mais prejudicadas em piso de cerâmica. As lavagens e aplicações sucessivas de reagente causam a deterioração do material biológico, em especial na presença de hipoclorito de sódio.

Conclusões
Todos as soluções testadas foram capazes

Palavras-chaves: Manchas de sangue,
Luminol, Interferentes, Falsos-positivos
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Resumo
Introdução
A busca por novos materiais forenses tem
sido um objeto de pesquisa promissor haja vista
as diferentes demandas. Em especial, impressões digitais latentes quando detectadas em locais de crime são consideradas como evidências
circunstanciais em investigações forenses e para
a justiça criminal. Tal importância se dá devido a
singularidade no padrão de crista para cada indivíduo e, portanto, são únicos e vitais para a identificação e ou o envolvimento de um suspeito.
Porém, essas impressões digitais dificilmente serão depositadas de forma intencional, mas sim,
como decorrência do contado do indivíduo com
os objetos, resultando em uma impressão digital
latente que irá variar de acordo com as características do doador, as condições de deposição, o
substrato de deposição, bem como as condições
a que essa estará submetida até sua revelação.
Então para que seja possível uma revelação, fazse necessário que uma substância seja capaz de
reagir quimicamente ou fisicamente com os compostos de origem bioquímica presentes na impressão digital. Nesse sentido amino compostos,
em particular, iminas e amidas fazem parte de
uma ampla classe de moléculas com perfil farmacológico e tecnológico prominente. A partir
disso, as bisamidas podem ser sintetizadas através uma reação entre uma diamina e uma acilhaleto sob refluxo. Cabe salientar que compostos
aromáticos que apresentam o átomo nitrogênio
e podem conferir características fluorescente à
estas moléculas.

Objetivo
Com isso, o objetivo do presente trabalho
é a aplicação de bisamidas sintéticas para revelação de impressões digitais latentes.

Métodos
Para síntese das bisamidas foi adicionado
etile nodiamina a uma solução contendo salicilato
de metilo. A mistura foi submetida a refluxo durante 7 h. O produto da reação foi lavado com
acetato de etila e seco com CaCl2. Após recristalização a partir de hexano, foi obtido um sólido
amarelo. Para deposição das impressões digitais,
foram avaliadas impressões écrinas e sebáceas
utilizando vidro e plástico como superfície. Onde
a impressão écrina é feita a partir de um doador
30 min após a lavagem das mãos, enquanto que
a sebácea é feita após friccionar os dedos em
partes oleosas como testa e nariz.

Resultados
Em uma dada superfície onde é efetuada a
deposição digital e após decorrido um tempo de
24 horas a bisamida sintética é aplicada na impressão digital latente, onde são empregado pinceis específicos para papiloscopia. A partir disso,
foi possível observar que as bisamidas foram
promissoras para revelação das impressões digitais latentes, fornecendo imagens de qualidade.
Além disso, um dos compostos apresentou fluorescência, o que torna a aplicação eficaz, uma
vez que permite contraste com diferentes colorações de superfícies.

Conclusões
Conclusões parciais revelam que as bisamidas podem constituir uma classe de compostos promissores para aplicação como um novo
material revelador de impressões digitais. Testes
complementares em papiloscopia e experimentos de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
estão em curso a fim de confirmar a nossa pesquisa.
Palavras-chaves: impressões digitais latentes, bisamidas, fluorescência
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Resumo
Introdução
Xylazine was developed to act as antihypertensive. However, it was restricted to veterinary use due to its side effects in humans. This
substance has gained popularity as a recreational
drug and as an adulterant for other drugs such
as heroin and cocaine. It is also reported its misused as a drug for attempting sexual assault
and as a source of accidental or intended poisonings.
There are still few studies describing in details the metabolic pathways of xylazine, although it is already known that its biotransformation is extensive. In forensic toxicology, studying the metabolism of drugs is a key element
to establish analytical targets that aid in their detection and increase the detection windows
through additional biomarkers. However, unapproved substances, such as xylazine, faces an
important ethical bottleneck in studies involving
humans. An emerging in vivo model in the study
of the metabolism of new drugs is Zebrafish (Danio rerio). Its genome was already sequenced,
presenting important homology with mammals.
Specially for the metabolism assessment it
is known that enzymes of cytochrome P450
(CYP) family plays an essential role in the phase
I reactions of most drugs in mammals. In this
way, several CYP enzymes from zebrafish have
already been mapped and Goldenstone et al described that zebrafish has 94 CYP genes, distributed among 18 gene families, as found also in
mammals. There are 32 genes in CYP families 5
to 51, most of which are direct orthologs of human CYPs.

Objetivo
Therefore, the aim of the present study
was to evaluate the capability of the Zebrafish

water tank (ZWT) model to produce xylazine metabolites already listed for humans and horse,
additionally elucidate the metabolism of xylazine
focusing on forensic toxicology, as a first step
towards determining those metabolites which
should be targeted in drug testing of urine samples by liquid chromatographic coupled to high
resolution mass spectrometry (LC-HRMS).

Métodos
ZWT is a new approach that was recently
introduced for the investigation of metabolism.
The ZWT approach consists of two 4 L tanks
where it is added eighteen fish and 1 mg of the
drug in the first tank. The second one, with
eighteen fish, without drug, act as a negative
control. For the xylazine study, aliquots from the
water tank were collected from 0 to 168 h and
submitted to a clean-up step followed by injection on (LC-HRMS). The analysis occurred in five
different acquisition modes, e. g. full scan (FULLMS) and all ion fragmentation (AIF) both on in
positive and negative mode and data independent acquisition (DIA), in a 11-minute chromatographic run. Glucuconjugated metabolites
were indirectly evaluated by extracting the samples with and without the enzymatic hydrolysis
step using β-glucuronidase.

Resultados
As in humans, xylazine was subject of extensive metabolism in zebrafish. In total, twelve
phase I metabolites were detected, including
mono-hydroxylated isomers (m/z 237.10555),
oxo metabolites (m/z 235.08998), N-S-dealkylated (m/z 181.07923), sulfone (m/z 253.10038),
acetylated (m/z 279.11588), N-methylated isomers (m/z 235.12650) and dehydrated (m/z
219.09507) metabolites. Six of the metabolites
detected in ZWT were previous described for hu-

mans and four of them were described for horses. In addition, other six metabolites were described for the first time in zebrafish. Moreover,
the fragmentation pattern of xylazine and its metabolites could be properly evaluated.
From the excretion perspective, around
79% of para and meta OH-xylazine were excreted glycoconjugate, whereas for oxo-OH-xylazine and for sulfone-OH-xylazine around 83%
and 70% were eliminated to the free form, respectively.
Through the excretion profile of xylazine in
ZWT, the major metabolites observed were 4OH-xylazine and oxo-xylazine. The former is also
most intense in humans. Both metabolites were
proposed as analytical targets for xylazine’s misuse. In addition, A novel N-methylated in the
exocyclic nitrogen metabolite observed in the
ZWT is a potential metabolite for long term detection of xylazine in humans.

Conclusões
It was possible to identify most of xylazine’s metabolites produced by phase I metabolism and already described in human and horse
urine using ZWT model.
Furthermore, glucuconjugated metabolites
could be inferred by analyzing samples without
enzymatic hydrolysis. Finally, the analysis of
ZWT samples collected in the period of 0 to 168
h allowed elaborating an excretion profile that
showed 4-OH-xylazine and oxo-xylazine as the
majorities, suggesting that both could be used as
potential analytical targets for forensic toxicology.
Palavras-chaves:
Zebrafish, ZWT
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Resumo
Introdução
A análise e identificação de resíduos de disparo de arma de fogo (GSR, gunshot residues)
tem se tornado um dos principais focos de investigação das ciências forenses. Este tipo de análise pode fornecer informações de grande importância para auxiliar na resolução de crimes visto
que é fundamental relacionar o atirador com a
arma utilizada e a vítima e sua identificação está
relacionada principalmente pela presença de três
componentes inorgânicos na espoleta da munição: chumbo, bário e antimônio. Ainda que os
métodos colorimétricos sejam bastante utilizados pelos diversos institutos de perícias dos estados da federação, muitas vezes as referidas
análises não apresentam sensibilidade adequada
para detectar chumbo de forma confiável, visto
que um resultado negativo não significa que o
disparo não tenha sido efetuado. Neste contexto,
métodos rápidos, sensíveis, seletivos e que permitem a análise no campo são o principal foco,
no qual tem-se grande destaque para as técnicas
eletroanalíticas. Nos últimos anos, pesquisadores
também tem se interessado pelo uso da impressão 3D para o desenvolvimento de instrumentação e novos sensores, especialmente eletrodos
baseados em filamentos condutivos dopados
com grafeno.

Objetivo
Desenvolvimento de um método eletroquímico rápido e sensível para a determinação de
chumbo em amostras de GSR coletados na região palmar, utilizando eletrodo impresso de
ácido polilático dopado com grafeno (G-PLA, graphene-doped polylactic acid) como eletrodo de
trabalho.

Métodos
As medidas de voltametria de onda quadrada com redissolução anódica (SWASV, square

wave anodic stripping voltammetry) foram realizadas utilizando um potenciostato μ-Autolab
Type III (EcoChemie – Metrohm, Holanda). Eletrodo de G-PLA, um fio de platina e
Ag/AgCl/KCl(sat.) foram utilizados como eletrodos de trabalho, auxiliar e referência, respectivamente. Anteriormente ao uso, o G-PLA foi submetido a um polimento mecânico (30 s) e um
tratamento químico através de sua imersão em
DMF (10 min.), seguido de secagem em temperatura ambiente por 24 h. As condições foram
otimizadas na presença de HCl 0.1 mol L-1. A
etapa de amostragem foi realizada através do
esfregaço do eletrodo de G-PLA em superfícies
contaminadas com os resíduos e, em sequência,
o eletrodo foi colocado na célula eletroquímica
para realização das análises.

Resultados
Os estudos preliminares foram conduzidos
com o objetivo de se encontrar as melhores condições experimentais para a determinação de
chumbo em eletrodo de G-PLA. Assim, a otimização de parâmetros de SWASV, como frequência
(20 s-1), incremento de potencial (5 mV), amplitude de pulsos (50 mV), potencial de pré-concentração (-0.7 V) e tempo de pré-concentração
(180 s) permitiu o aumento da sensibilidade e
detectabilidade de chumbo. As curvas de calibração obtidas sob estas condições evidenciaram
um intervalo linear entre 10 e 600 μg L-1, com
limite de detecção de 0.002 μg L-1. A seletividade do método também foi avaliada frente a outros metais, como cobre, cádmio e zinco e os resultados obtidos foram satisfatórios. Adiante, o
método foi aplicado para análise de diferentes
amostras contendo GSR. Cada amostra foi coletada esfregando o eletrodo de G-PLA na região
palmar contaminada após uma sequência de disparos (5 e 10 disparos) . Após o esfregaço em
cada superfície, a análise na célula eletroquímica
foi realizada variando-se o tempo de pré-concentração (30, 60 e 180 s). Foram observados aumentos do sinal do pico de oxidação do chumbo

na mesma região de potencial dos estudos preliminares realizados, proporcionalmente ao aumento do tempo, o que auxilia na identificação
do metal por evidenciar um comportamento adsortivo característico para metais. A quantificação em massa de chumbo presente na superfície
do eletrodo foi realizada utilizando a Lei de Faraday para os sinais obtidos em 180 s, e os resultados obtidos para duas amostras coletadas após
5 disparos foram 0.44 e 0.43 ng, após 10 disparos foram encontrados 2.94 e 1.0 ng, enquanto
a amostra com o contato direto da munição com
a mão e posterior esfregaço na mesma resultou
em uma massa de 1.97 ng, o que demonstra que
a elevada rugosidade do eletrodo favorece a adesão das partículas de chumbo.

Conclusões
Os resultados obtidos demonstraram a
possibilidade de utilização de um material simples e de baixo custo para a quantificação de
chumbo em amostras de GSR. O método demonstrado apresenta excelente desempenho
para a determinação do analito e apresenta como
principais vantagens a realização de análises rápidas, sensíveis e com possibilidade de análise
diretamente no local de interesse.
Palavras-chaves: Eletroanalítica, Impressão 3D, Resíduos de disparo
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Resumo
Introdução
Atualmente, a cocaína é a segunda droga
mais problemática em todo o mundo e o tráfico
de drogas está diretamente relacionado ao aumento da violência. O consumo de cocaína vem
aumentando significativamente na América do
Sul, e estima-se que 17 milhões de pessoas usaram cocaína em 2011. Este número corresponde
a 0,37% da população mundial com idade entre
15 e 64 anos. O Brasil é um país de fronteira com
os principais países produtores de cocaína - Bolívia, Colômbia e Peru – e possui uma longa costa
que facilita o acesso ao Oceano Atlântico, sendo
considerado um importante país de distribuição
secundária de cocaína, visando principalmente o
mercado europeu. Além das substâncias extraídas das folhas da coca, os laboratórios clandestinos adicionam produtos químicos à pasta base,
tais como fenacetina, cafeína, lidocaína, levamisol, hidroxizina, diltiazem, procaína, lactose,
talco, ácido acetilsalicílico, pó de mármore, pó de
gesso e pó de giz, dentre outros, a análise desses
componentes geram uma identidade química da
cocaína, que pode ser traçada e identificada através de estudos analíticos, e essas informações
permitem estabelecer ligações entre diferentes
fornecedores e identificar rotas e redes de distribuição auxiliando nas investigações policiais.

Objetivo
O objetivo deste trabalho foi caracterizar
quimicamente amostras de cocaína apreendidas
em Uberaba entre março e agosto de 2018.

Métodos
As análises qualitativas foram realizadas a
fim de se determinar quais os principais componentes e adulterantes encontrados nas amostras
apreendidas entre março-agosto de 2018. Em

cada análise foi utilizada a concentração de 4g.L1. Antes da injeção, as soluções foram filtradas
proporcionando a eliminação de particulados
maiores. Apenas o sobrenadante foi usado nas
injeções. As análises foram realizadas utilizando
um sistema de GC-MS com uma fonte de ionização por elétrons (EI) e um analisador de massas
do tipo quadrupolo. A coluna cromatográfica
usada foi de 30m de comprimento, com diâmetro
interno de 0.25 mm e revestida com uma camada de espessura de 0.25 µm composta por
5% fenil – 95% dimetilpolisiloxano (marca Elite
5). O gás de arraste foi He com fluxo de 1,0
mL.min-1. A temperatura do injetor foi de 240
°C e temperatura do detector de 300°C. A rampa
tem início em 60 °C com incremento de
40°C.min-1 até a temperatura final de 300°C. Foi
utilizado o modo split na razão de 1:40. Na fonte
de EI foi usada uma voltagem de 70 eV.

Resultados
Os cromatogramas de GC-MS adquiridos
no modo full scan para a determinação de fingerprintings químicos das 44 amostras de cocaína
apreendidas na cidade de Uberaba entre março
e agosto de 2018, permitiu identificar a presença
de cocaína em todas as amostras e de 5 adulterantes, cafeína, fenacetina, levamisol, lidocaína
e aminopirina em 42 das amostras. 64,3% das
amostras apresentavam dois ou mais adulterantes, sendo encontrada a cafeína (estimulante do
SNC) em 38,1% das amostras, fenacetina (analgésico) em 26,2%, levamisol (anti-helmíntico)
em 23,8%, lidocaína (Anestésico local) em
16,7% e aminopirina (analgésico) em 2,4% das
amostras. Também, foram encontrados outros
alcaloides típicos da planta de coca em 38 das
amostras, sendo a cinamoilcocaína encontradas
em 61,4% das análises, a ecgonina em 34,1% a
benzoilecgonina em 20,5% e a tropacocaína em
11,4%.

Conclusões
As análises permitiram identificar que das
44 amostras de cocaína apreendidas na região
de Uberaba-MG entre março e agosto de 2018,
os principais adulterantes encontrados foram a
cafeína (estimulante do SNC) e a fenacetina
(analgésico). Além da cocaína foram encontrados
outros alcaloides característicos da planta de
coca, como a cis e trans-cinamoilcocaína cujo
seu teor em amostras de cocaína depende do
grau de oxidação da droga, ou seja, está relacionado aos processos de refino pelo qual a cocaína passou, além disso, os teores desses alcaloides em relação à cocaína podem fornecer informações sobre o país de origem da droga. Assim,
traçar o perfil químico da cocaína poderá fornecer diversas informações para auxiliar as investigações criminais, tais como, relacionar diferentes apreensões, identificar a origem e rotas de
distribuição da droga, identificar reagentes químicos e adulterantes que deverão ser submetidos a um controle especial, além disso a caracterização de impurezas presentes nas drogas auxilia os hospitais a tomarem medidas que reduzam os efeitos dessas substâncias no organismo
dos usuários de drogas.
Palavras-chaves: Cocaína, CG-MS, Adulterantes, Perfil Químico

PERFIL DE DROGAS SINTÉTICAS APREENDIDAS NA REGIÃO NORTE
DE SANTA CATARINA NO PERÍODO DE 2015 A 2018
Suellen Pericolo 1, Gisele Chibinski Parabocz 1, Julia Carolina Soares 2, Thaís Francinne
de Freitas Oliveira 2, Silvia Aparecida Ramos 2, Alcibia Helena de Azevedo Maia 3
1 IGP SC - Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (Rua Helmuth Fallgatter, 215, Joinville - SC), 2 Univille - Universidade da Região de Joinville (Rua Ministro Calógeras, 439, Joinville - SC), 3 UFSC - Universidade Federal
de Santa Catarina (Rua Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, s/n, Florianópolis - SC)

Resumo
Introdução
A diversidade de drogas sintéticas tem
crescido em escala global. Novas substâncias
surgem e desaparecem do mercado ilícito todos
os anos, enquanto o número de intoxicações e
casos fatais aumenta devido à carência de estudos controlados sobre os efeitos causados aos
usuários (UNODC, 2018). No Brasil, o desafio dos
órgãos forenses e regulamentadores tem sido
identificar e manter atualizadas as listas de substâncias proscritas, contemplando a miscelânea
de novos compostos que emergem principalmente em grandes centros.

Objetivo
Traçar panorama dos tipos de substâncias
sintéticas apreendidas na região norte de Santa
Catarina, encaminhadas para a perícia nos últimos 4 anos.

Métodos
Foi realizado levantamento retrospectivo
no software institucional Sirsaelp, acerca das
substâncias identificadas no Instituto de Análises
Forenses de Joinville (IAF/Jlle) entre 2015 e
2018. Os compostos foram contabilizados individualmente por períodos e posteriormente agrupados em classes previstas nos relatórios internacionais da UNODC. Os dados foram apresentados de forma quantitativa em frequência absoluta e percentual.

Resultados
Durante os 4 anos analisados, foram encaminhados ao IAF/Jlle 35.149 comprimidos ou
cristais e 14.372 selos, contabilizando em 1.591
itens analisados, sendo 75,4% comprimidos ou
cristais e 24,6% selos. Constatou-se crescimento

da quantidade de amostras de comprimidos em
2018, atingindo três vezes a demanda de 2015,
enquanto que para selos não foi observado
grande aumento no período avaliado. Quanto à
composição dos comprimidos, prevaleceram os
derivados anfetamínicos MDMA (52,2%) e MDA
(17,4%). É interessante observar que o MDMA
apesar de ser a mais recorrente entre os casos,
aos poucos vem perdendo espaço para o MDA. A
proporção entre MDMA/MDA passou de 9:1 em
2015 para 2:1 em 2018. A primeira catinona a
ser detectada foi a etilona, no início de 2015,
mesma época em que esta passou a fazer parte
da Portaria nº 344/98. A partir do segundo semestre de 2016, a etilona tornou-se rara, sendo
superada pela N-etilpentilona, substância encontrada em 19% do total de comprimidos apreendidos no período levantado. Outras substâncias,
como triptaminas e piperazinas, não apresentaram grande representatividade. Nos selos, a
principal classe detectada foi a das fenetilaminas
(78,8%) com destaque para as famílias dos
NBOHs (35,2%), NBOMes (27,3%) e DOx
(16,3%). As apreensões de selos contendo NBOMes experimentaram crescimento até o início de
2016, seguido por queda, simultânea ao aparecimento dos NBOHs. Os NBOMes eram proscritos
desde 2014, enquanto o primeiro NBOH a entrar
para a Lista F foi o 25I-NBOH, em outubro de
2016. Os demais NBOHs foram enquadrados no
final de 2018. Durante o vácuo legal, os NBOHs
se tornaram as substâncias mais comumente encontradas nos selos aprendidos na região, sendo
detectados em 55% e 66% das amostras de
2017 e 2018, respectivamente. Pode-se notar
um declínio do 25I-NBOH a partir de setembro
de 2017, cerca de 8 meses após a sua proibição.
A partir de então, o 25B-NBOH ganhou destaque,
sendo a substância mais encontrada em selos em
2018. O LSD, apesar de ser uma droga clássica,
apresentou crescimento no período avaliado,
passando de 9% dos casos em 2015 para 24%
em 2018. Já para os compostos DOx foi observada uma expressiva queda a partir do terceiro

trimestre de 2016. As estatísticas mundiais mostram a ascensão de opioides e canabinoides sintéticos, contudo, tal tendência ainda não se
aplica a nossa realidade. Dentre os derivados
opioides, a única substância detectada foi o fentanil, apenas em casos de 2016. Os canabinoides
encontrados foram o ADB-fubinaca e AMB-fubinaca, com esparsas aparições em 2017 e 2018.

Conclusões
Durante o período avaliado, constatou-se a
predominância de derivados anfetamínicos clássicos (MDMA e MDA) em comprimidos, enquanto
que para selos ocorreu maior variabilidade na
composição, com destaque para as fenetilaminas. Observou-se redução no aparecimento de
algumas Novas Substâncias Psicoativas (NSP)
após o enquadramento na lista de substâncias
proscritas e em paralelo o surgimento de outras
opções não proscritas e o aumento das drogas
clássicas. Diante da diversidade de substâncias
encontradas, ressalta-se a importância do enquadramento legal célere, principalmente através da inclusão de classes. Cabe reportar eventual dificuldade na identificação inequívoca das
NSP, por limitações técnicas ou ausência de padrões analíticos, fatos que podem prejudicar a
detecção e notificação da totalidade de substâncias disponíveis no mercado ilícito.
Palavras-chaves: NSP, ecstasy, selos

Espectroscopia Raman e difração de raios X aplicadas na análise
quantitativa de adulterantes usuais em drogas ilegais
Marcos Vasconcellos 1, Ruth Hinrichs 1
1 UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Avenida Bento Gonçalves, 9500)

Resumo
Introdução
A cocaína apreendida em operações policiais frequentemente contém adulterantes e diluentes, cuja identificação pode auxiliar o setor de
inteligência policial na repressão ao tráfico de
drogas, apontando a origem das amostras, os
métodos de produção e possibilitando rastrear os
adulterantes utilizados.

Objetivo
Este trabalho faz parte de um projeto em
parceria com o Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, que propõe identificar
e quantificar os adulterantes e diluentes misturados em drogas ilícitas utilizando duas técnicas
analíticas pouco aplicadas nas perícias forenses
no Brasil – a espectroscopia Raman e a difração
de raios X (DRX), que são técnicas da categoria
A da SWGDRUG [1]. Demonstração do potencial
do sistema de espectroscopia micro e macro Raman do Laboratório de Microanálise do Instituto
de Física da UFRGS, para identificar a presença
de cloridrato de cocaína em crack e para determinar quantitativamente a presença de adulterantes em mistura modelo análoga a de drogas
ilícitas.

Métodos
Medidas de espectroscopia Raman utilizando lasers com comprimentos de onda de excitação de 632,8 e 785 nm em cloridrato de cocaína, crack e misturas modelo de cafeína com
calcita nas proporções 15, 26, 32, 50, 66, 81 e
90 peso% de cafeína. Medidas de difração de
raios X nas mesmas misturas modelo.

Resultados
O cloridrato de cocaína é identificado pela
presença das linhas localizadas em 784, 868,
1002, 1023, 1602 e 1725 nm do espectro Raman

(Figura 1). Os dois comprimentos de onda permitem identificar cloridrato de cocaína pura. O
laser de 785 nm permite identificar esta mesma
droga contida no crack, enquanto na excitação
com laser de 632.8 nm um forte sinal de fluorescência oblitera as linhas características desta
substância.

Figura 1. Espectros Raman de cloridrato de
cocaína e crack, obtidos com laser de excitação
de 785 nm
Na mistura modelo de cafeína/calcita, observou-se no conjunto de espectros Raman e difratogramas um aumento nas intensidades dos
picos relacionados à fase cafeína à medida que
aumentava a sua concentração na mistura, como
está exemplificado com a cafeína, calcita e mistura de 66 peso% de cafeína [Figuras 2 a) e b)].
Nos espectros Raman, os picos característicos localizados em 540 cm-1 (cafeína) e 273 cm-1
(calcita) foram utilizados para acompanhar a
evolução das intensidades. O gráfico do logaritmo das intensidades em função da concentração de cafeína apresenta um comportamento linear crescente para cafeína e decrescente para
calcita, com um erro estimado de 3% [Figura 2
c)]. No caso da difração de raios X, o pico da cafeína localizado no ângulo 11,78°, também mostrou um comportamento linear no gráfico do logaritmo da intensidade em função da concentração de cafeína, com erro estimado de 10% [Figura 2 d)].

Figura 2. a) Espectros Raman de cafeína,
calcita e mistura com 66% de cafeína; b) Difratograma da mesmas amostras da letra a); c) valores das intensidades das linhas em 540 cm-1
(cafeína) e 273 cm-1 (calcita) em função da concentração de cafeína na mistura; d) valores das
intensidades das linhas em 2q = 11,74° (cafeína)
em função da concentração de cafeína na mistura.

Conclusões
O espectrômetro Raman demonstrou o potencial da técnica na identificação do cloridrato
de cocaína no crack. A metodologia quantitativa
aplicada às misturas de cafeína/calcita mostrou
a viabilidade de estimar a concentração da cafeína utilizando espectroscopia Raman e difração
de raios X. As próximas etapas incluem a elaboração de misturas envolvendo maior número de
compostos e em concentrações menores do composto de interesse. Para cumprir estes objetivos
estão sendo testados procedimentos de fabrica-

ção de substratos para medidas de espectroscopia Raman no modo de espalhamento Raman
amplificado por efeitos de superfície (SERS do inglês surface enhanced Raman spectroscopy).
[1] SWGDRUG. Scientific working group
for the analysis of seized drugs (swgdrug)
recommendationS. ©SWGDRUG Version 7.1,
2016-June-9.
Disponível
em
http://www.swgdrug.org
acessado
em
13/06/2017.
Palavras-chaves: Espectroscopia Raman,
Difração de raios X, drogas ilegais

Estudo do mecanismo de fragmentação de Novas Substâncias Psicoativas do grupo fenetilaminas
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Resumo
Introdução
Os compostos da classe fenetilamina,
como NBOMe, NBOH e 2C-X são classificados
como Novas Substâncias Psicoativas (NSP) que
de acordo com a United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC) podem ser definidas como
substâncias de abuso apresentadas na forma
pura ou de preparação que não são controladas
pela Convenção Única de Narcóticos de 1961, as
quais podem representar ameaça à saúde pública. ¹
Os compostos NBOMe e NBOH são variantes da série 2C-X, ressaltando que os NBOH surgiram como uma alternativa ilegal para os compostos NBOMe. Na série NBOMe o substituinte N(2-metoxi (OME) nas variações destas substâncias aumenta significativamente sua potência e
nos NBOH a mudança estrutural se deve a variação de um grupo halogênio (Ex. Cl, Br, I) na
estrutura. Ambas as séries pertencem ao grupo
das fenetilaminas. Segundo classificação da
UNODC, as fenetilaminas apresentam propriedades alucinógenas. 1,2
A identificação química dessa classe de
substâncias representa um desafio aos laboratórios de Química Forense principalmente devido à
indisponibilidade de padrões analíticos destas
substâncias nas rotinas de análise sendo, portanto, importante o desenvolvimento de estudos
que auxiliem na identificação e caracterização
destas drogas.

Objetivo
Identificação de 25I-NBOMe, 2C-I e 25INBOH em materiais apreendidos no Brasil, mediante análise do mecanismo de fragmentação.

Métodos
Os espectros de massas das fenetilaminas,
25I-NBOMe, 2C-I e 25I-NBOH estudados neste
trabalho foram obtidos por meio da literatura e
da base de dados do Sistema de Criminalística

(SISCRIM) da Polícia Federal. As substâncias foram escolhidas a partir dos nomes relacionados
no Relatório de Drogas Sintéticas de 2017 fornecido pela Instituto de Criminalística da Polícia Federal e ao analisar a ocorrência destas no Departamento de Polícia Federal de Minas Gerais escolheu-se algumas das amostras identificadas em
2018. A interpretação dos espectros foi feita considerando a identificação dos principais fragmentos e o mecanismo de fragmentação.¹

Resultados
A análise dos espectros de massas para o
25I-NBOMe mostrou como pico base o fragmento
de m/z 121 [C8H9O].+ e pico do íon molecular
no método de Impacto de Elétrons não foi detectado devido labilidade química e elevada massa
molar do composto. Para o 2C-I, o pico base foi
m/z 278 [C9H11IO2].+ e o pico do íon molecular
m/z 308 [C10H15INO2].+ o qual também está
presente no espectro do 25I-NBOH. E no caso do
25I-NBOH o pico base refere-se ao fragmento
m/z 291 [C10H12IO2].+ e pico do íon molecular
m/z 414 [C17H20INO3].+ que corresponde a
forma protonada do composto. A elucidação dos
mecanismos de fragmentação é muito útil, principalmente no caso de isômeros que podem formar fragmentos distintos e em casos em que a
substância pode sofrer uma quebra durante o
processo de análise como pode ocorrer com o
25I-NBOH na análise por Cromatografia Gasosa
que ao se fragmentar pode conduzir à uma identificação errônea da substância como 2C-I.¹, ³

Conclusões
A interpretação dos espectros de massas
por meio do estudo dos mecanismos de fragmentação envolvidos na quebra dos analitos possibilitou a identificação das substâncias 25I-NBOMe,
2C-I e 25I-NBOH proporcionando a identificação
inequívoca destas substâncias.
Palavras-chaves: NPS, Fenetilaminas,
Fragmentação, Espectrometria, Massas

Desenvolvimento de uma nova combinação de testes colorimétricos
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Resumo
Introdução
O uso de drogas classificadas como ilícitas
gera um grave problema social de difícil controle
e solução para as autoridades. Dentre elas, a cocaína se destaca devido aos seus efeitos causados no Sistema Nervoso Central (SNC), provocando no usuário euforia e excitação.
As amostras de cocaína ao serem apreendidas são identificadas preliminarmente por diversos testes colorimétricos (teste de tiocianato
de cobalto, teste modificado de tiocianato de cobalto (teste de Scott) e teste de Wagner). O mais
utilizado é o teste de Scott, esse é realizado com
o uso de uma solução ácida de tiocianato de cobalto (II) que ao reagir com a cocaína produz um
precipitado de coloração azul devido ao complexo de cobalto (II) formado.
Entretanto, não é um teste específico e
tem a possibilidade de reagir não apenas com o
analito de interesse, mas também com alguns
adulterantes e/ou diluentes que estejam presentes nas amostras, como é o caso da lidocaína, da
heroína, de derivados de ópio e de alimentos. Por
esse motivo, tendo o teste colorimétrico resultado positivo, é necessário que técnicas analíticas mais sofisticadas como CG-EM, CLAE, RMN e
IV sejam realizadas para confirmar a presença de
cocaína, bem como sua concentração.

Objetivo
Este trabalho propõe o desenvolvimento de
uma nova combinação de testes colorimétricos
capaz de gerar resultados livres de ambiguidade,
almejando a redução dos resultados falso-positivos, laudos inconclusivos e necessidade de uso
de técnicas instrumentais sofisticadas, reduzindo
assim os custos das análises e se adequando melhor às condições que muitas vezes são precárias
nos postos de análises.

Métodos
A metodologia desenvolvida no trabalho foi
baseada na hidrólise e oxidação da molécula de
cocaína. Os produtos gerados no meio reacional
foram identificados através de uma combinação
de testes colorimétricos para alcoóis e cetonas.
A etapa de hidrólise das amostras de cocaína foi realizada em condições ácidas, usando de
HCl concentrado sob agitação. Em seguida, foi
divida em duas parates para ensaio de identificação. No primeiro utilizou-se o reagente nitrato
de cério e amônio (40 % p/v) em meio ácido que
em contato com o álcool forma um complexo,
produzindo um solução final de coloração vermelho escura. Outro teste desenvolvido foi com o
reagente de Jones (solução de ácidro crômico em
meio ácido) que átraves de um processo de oxidação de álcoois pimários e secundários muda
sua coloração de laranja para verde.
Em outro teste, as soluções hidrolisadas
oriundas das hidrólises das amostras, foram oxidadas com ácido tricloroisocianúrico sendo os
principais produtos dessa oxidação, aldeídos e
cetonas, submetidos á reação com 2,4-dinitrofenilhidraxina para identicação de suas respectivas
2,4-dinitrofenilhidrazonas que são caracterizadas como precipitados de coloração laranja.
O padrão de cocaína usado como controle
positivo para a combinação dos testes colorimétricos foi obtido através de um processo de extração ácido-base desenvolvido por uma metodologia própria. Após as extrações, o padrão foi
caracterizado por análises de RMN 1H e 13C, IV
e CCF e quantificado por CG-EM.

Resultados
Foram analisadas 21 amostras de cocaína
apreendidas no Rio de Janeiro, na forma cloridrato e de crack. Analisou-se também os principais diluentes e adulterantes encontrados nas
amostras.

Conclusões
Os resultados foram satisfatórios e sugerem a eliminação dos resultados falso-positivos
encontrados quando se usa os métodos colorimétricos convencionais, indicando que o método
de análise aqui proposto é capaz de gerar resultados positivos sem ambiguidade.
Palavras-chaves: cocaína, testes colorimétricos, spot test , crack

Levantamento dos medicamentos anorexígenos apreendidos na Tríplice Fronteira Brasil/Paraguai/Argentina pela Polícia Federal de Foz
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Resumo
Introdução
Tanto medicamentos de referência quanto
similares ou genéricos são alvos de falsificação
nacional e/ou internacional, tendo a entrada no
país facilitada em regiões de fronteiras, como
consequência do grande fluxo de pessoas e dificuldade de fiscalização. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), estima-se que a taxa
de medicamentos falsificados em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento aproximase dos 10%. Muitas vezes a contrafação se dá
pela falta do princípio ativo propriamente dito,
substituição por outro de classe ou efeito similar,
falta de registro no órgão regulador ou adulteração da dosagem indicada, deixando de fornecer
os efeitos farmacológicos esperados e podendo
causar reações indesejadas ao paciente. Dentre
as classes de medicamentos comercializados irregularmente, os anorexígenos estão entre os
mais frequentemente apreendidos na região da
Tríplice Fronteira Brasil/Paraguai/Argentina, segundo dados da Polícia Federal.

Objetivo
Apresentar o levantamento dos medicamentos anorexígenos apreendidos na Tríplice
Fronteira, examinados pela Polícia Federal em
Foz do Iguaçu/PR, com ênfase nas substâncias
detectadas.

Métodos
Análise retrospectiva e descritiva dos laudos periciais de medicamentos anorexígenos
constantes no banco de dados do Sistema de Criminalística da Polícia Federal, no período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2019.

Resultados
O levantamento revelou um total de 240
apreensões de anorexígenos no período considerado, que compõem um total de 9 produtos diferentes. Os medicamentos Desobesi-M®, Sibutramina15, Fingrass®15 e Dualid®S foram os mais
frequentemente encontrados com 27%, 24,8%,
21,7% e 12,4%, respectivamente, das apreensões. O exame dos 9 tipos de medicamentos revelou a existência de 3 grupos distintos. O primeiro apresentava somente o princípio ativo declarado na embalagem, sendo o Dimagrir® o
único pertencente a este grupo, pois apresentava
apenas a substância mazindol em todas as amostras, sem adulterações. O segundo grupo, representado pelo Fingrass®15, Sibutramina15 e Nobesio, compreende aqueles que possuíam o princípio ativo acrescido de algum adulterante, ou a
ausência de ambos em algumas apreensões. Já
o terceiro grupo refere-se àqueles que não apresentaram em nenhuma análise o princípio ativo
previsto, sendo que alguns continham adulterantes ou nenhuma substância farmacologicamente
ativa. Os medicamentos do grupo 3 foram Desobesi-M®, Biomag, Dualid®S, Reductil® e Sibugrass. Do total das amostras consideradas, observaram-se dez substâncias distintas, que eram
o próprio princípio ativo declarado ou foram utilizadas como adulterantes de outros medicamentos. Nas apreensões onde as substâncias detectadas estavam presentes como adulterantes, a
sibutramina teve maior recorrência, sendo
29,8% dos casos, seguindo-se da cafeína, benzocaína e fluoxetina com 26,4%, 23,6% e
11,2%, respectivamente. Cabe destacar a presença de lidocaína, diclofenaco, guanosina e clobenzorex em menores proporções entre os de-

mais adulterantes. Visto que as marcas Desobesi-M®, Sibutramina15, Fingrass®15 e Dualid®S foram as mais recorrentes nas apreensões
de medicamentos contrafeitos do estudo, tornase relevante destacar a presença dos adulterantes mais utilizadas na composição desses produtos. Sendo assim, no Desobesi-M® esperava-se
a presença do fármaco femproporex, mas as
análises detectaram sibutramina em 76,1% das
apreensões e nenhuma ocorrência de femproporex. Já no Dualid®S, encontrou-se fluoxetina
como adulterante principal em 42,8% dos casos.
Os medicamentos Fingrass®15 e Sibutramina15
deveriam apresentar apenas sibutramina, segundo a rotulagem. Porém, ambos apresentaram
benzocaína e cafeína como principais adulterantes, de modo que no Fingrass®15 a benzocaína
e cafeína estavam presentes em 15% das apreensões, enquanto na Sibutramina15 as mesmas
substâncias apareceram em 28% dos casos. Finalmente, o levantamento de dados permitiu verificar que apenas 60 amostras continham unicamente o princípio ativo declarado na embalagem,
representando 26,7% do total apreendido.

Conclusões
Os produtos Desobesi-M®, Fingrass®15,
Dualid´S® e Sibutramina15 são os maiores alvos de comércio de medicamentos contrafeitos
nas fronteiras internacionais de Foz do Iguaçu/PR. A sibutramina é a substância mais encontrada como adulterante dessa classe de produtos, seguida pela cafeína, benzocaína e fluoxetina. O baixo número de produtos que apresentam unicamente o ativo declarado na embalagem, a presença de adulterantes e a ausência
de quaisquer substâncias farmacologicamente
ativas, demonstram que os medicamentos falsificados não se encontram em estado regular perante a legislação sanitária vigente e, portanto,
não há garantia quanto à sua eficácia, qualidade
e segurança, o que os tornam inadequados ao
consumo humano.
Palavras-chaves: Adulterantes, Falsificação, Medicamentos anorexígenos, Sibutramina,
Tríplice Fronteira
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Resumo
Introdução
Análises toxicológicas forenses envolvem a
aplicação da toxicologia para fins legais, onde os
resultados gerados representarão ferramenta
importante para a tomada de decisão final do
processo jurídico, que pode significar muitas vezes o rompimento (ou não) de laços familiares
vitais numa família que pode estar apenas começando a se constituir.
Além das análises toxicológicas forenses,
os testes podem ser uteis para o conhecimento
de usuários de drogas em uma empresa, auxiliar
no controle de pacientes em clínicas de reabilitação, permitir ou não a renovação de Carteira Nacional de Habilitação para algumas categorias,
ser item obrigatório para a seleção em alguns
concursos públicos entre outros. Estas finalidades muitas vezes são ditadas por regulamentações, políticas internas de cada empresa e variam de país para país, não havendo, para alguns
casos, um senso internacional comum.
Quando a intenção é avaliar exposições
crônicas por meses, a opção é utilizar o cabelo
como amostra (6). A principal vantagem desta
matriz é a capacidade de prover dados históricos
de consumo, perfil de aumento ou diminuição ou
até a cessão do uso crônico, ou ainda também
pode ser detectado o analito após uso único da
droga.

Objetivo
O presente trabalho apresentará um caso
onde foi utilizada análise toxicológica de cabelo
com o objetivo de provar abstinência do uso de
drogas para obtenção da guarda de filho.
A demonstração da relevância destes testes na matriz cabelo será evidenciada pela coleta
não invasiva e a qualquer momento, utilização
de método analítico confiável e altamente específico e com Qualidade assegurada pela acreditação na Norma ABNT ISO/IEC 17025:2017, rapidez e a rapidez na disponibilidade dos resultados

analíticos.

Métodos
Indivíduo de 41 anos, usuário de drogas
desde a adolescência. Relatou fazer uso de maconha e cocaína de origens variadas desde a adolescência, uma vez por dia durante a semana e
três vezes ao dia nos finais de semana.
Os resultados analíticos foram acompanhados desde Ago/2018 até o momento, Jan/2019 e
assim elaborada a história de consumo de drogas
deste indivíduo.
O método utilizado foi validado e está acreditado na norma ABNT ISO/IEC 17025:2017 e
consta de lavagem do cabelo para retirada de
contaminação externa, seguida de pulverização
da amostra e posterior extração em fase sólida e
análise em LC-MS/MS TQ-Smicro Waters.

Resultados
As Tabelas 1 a 6 mostram os resultados
obtidos referentes às coletas realizadas e a figura
6 mostra os resultados encontrados em relação
ao período analisado.
Figura 6
O relato de uso de cocaína no feriado de
setembro e antes disso pode ser confirmado
através dos resultados dos segmentos 1 a 5 da
Figura 6, onde a concentração maior de cocaína
está no segmento 4 e vai diminuindo nos segmentos 3, 2, 1 e 5. A diminuição das concentrações está em conformidade com o relato dele.
Foi encontrado o metabólito específico do
uso de crack, o AEME. Ele não relata especificamente que fez uso de crack, mas confirma que o
crack estava presente no ambiente e que ele
pode ter colocado o crack junto com a erva da
maconha no preparo do cigarro. O padrão de
consumo segue o mesmo da cocaína.
Ele relatou uso constante, mas não diário

de maconha, mas confirma que fez uso de quantidade maior e diariamente no período do natal e
ano novo, o que pode ser comprovado através
dos segmentos 10, 11, 13 e 14.
Ele diminuiu o uso de maconha nas datas
próximas a data das coletas o que pode ser comprovado através dos resultados negativos ou baixos dos segmentos 1, 6, 9 e 12.

Conclusões
Assim, concluímos que a análise segmental
do cabelo pode fornecer informações úteis em
relação a história da administração de drogas e
o fato das amostras de lavagem terem resultado
negativo, confirma que os valores encontrados
de THC são decorrentes de consumo e não de
contaminação externa, uma vez que não foi evidenciada a presença do carboxi -THC (THCC) no
cabelo. Para a cocaína, foram evidenciados os
metabólitos o que comprova amostra positiva
decorrente do uso e não de contaminação externa.
As concentrações encontradas, o padrão
de uso bem como as substâncias utilizadas puderam ser confirmadas em relação ao relato do
doador e esta pode assim ser uma ferramenta
muito útil na área jurídica, ajudando juízes e advogados a melhor conduzir casos como esse.
Palavras-chaves: cabelo, drogas, toxicologia, processo judicial, maconha cocaína
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Resumo
Introdução
No final do século XIX a ciência entra no
campo criminal através de expoentes como
HANS GROSS, EDMOND LOCARD, PAUL TOPINARD e RAFFAELE GAROFALO. Começam naturalmente algumas tentativas de aplicar ciências
exatas ao exame de obras de arte, como ocorreu
no ano de 1864, quando LOUIS PASTEUR foi convidado pela Academia de Belas Artes de Paris
para ministrar um curso sobre química e física
aplicadas à arte.
Mas os exames de autenticidade de obras
de arte continuariam por muito tempo sendo feitos sem a participação das ciências ditas exatas,
em descompasso com o que se estabelecia mundialmente para perícias de outros crimes. Por
muito tempo a autenticidade de obras de arte seria feita exclusivamente por empíricos como connaisseurs, curadores, galeristas e por cientistas
de ciências humanas como historiadores e historiadores da arte. Contudo, também nos crimes
envolvendo obras de arte não é possível basear
sentença em uma “opinião”, mesmo que de opinante de prestígio, se essa opinião não estiver
fundamentada em evidências materiais.

Objetivo
Fazer um paralelo entre o nascimento e a
história da Perícia Criminal Geral e das Perícias
de Obras de Arte no Brasil e no mundo, demonstrando quando e por que tomaram rumos diversos e a situação atual, quando crimes relacionados a obras de arte, como lavagem de dinheiro,
evasão de divisas, entre outros, exigem materialidade de prova com a indispensável atuação da
Perícia Criminal, de forma a fomentar uma metodologia pericial forense, técnico-científica, para
os exames de obras de arte, a arqueometria, assim como explanar sobre a formação necessária
para o Perito em Obras de Arte.

Métodos
Apresentar através de slides um painel de
Exames Periciais Forenses para Averiguação de

Autenticidade de Obras de Arte.

Resultados
Serão apresentados resultados de alguns
exames realizados em obras de arte, quais sejam, exames por reflectografia de Ultravioleta,
reflectografia de Infravermelho, por Luz Rasante,
por Luz Transmitida e por reflectografia de RaioX.

Conclusões
Diante da realidade de que a falsificação de
obras de arte e até mesmo seu comércio ilegal é
recurso eficaz para lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ilicitamente assenhoreado,
evasão de divisas e crimes fiscais, realidade essa
que ganhou extensão e também as manchetes
com as grandes apreensões de obras de arte em
operações policiais como a Lava Jato, as perícias
criminais dos Estados, do DF e a Polícia Federal
devem estar prontas para atender também a
essa modalidade de crime ou ao menos, em caráter imediato, compreender o que é e o que não
é perícia de obras de arte para saber identificar
e selecionar parceiros tecnicamente preparados
para encetar tais exames.
Palavras-chaves: Obras de Arte, Falsificação, Perícia de Arte, Autenticidade
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Resumo
Introdução
Cathinone is a monoamine alkaloid which
is the main psychoactive compound that naturally occurs in the shrub Catha edulis (khat). This
substance is chemically similar to ephedrine, cathine, methcathinone and other amphetamines.
The term synthetic cathinone is used to describe
a major category of new psychoactive substances (NPS) which congregates hundreds of compounds structurally related to this alkaloid that
are usually easily synthesized from other amphetamine-like compounds. Due to the increasing
popularity of its psychoactive and euphoric properties, this group of psychoactive substances
has been used as recreational drugs in several
countries, including Brazil. Due to the huge molecular diversity of the synthetic cathinones, little
is known about its’ toxicology, pharmacology or
metabolic pathways
Metabolic studies are a key element in forensic toxicology that aids the better understanding of biological processes, increasing the detection windows through additional biomarkers.
However, perform administration studies in humans using non-approved substances such as
cathinones’ faces an important ethical bottleneck. The Zebrafish Water Tank (ZWT) model
was implemented in Brazilian Doping Control Laboratory (LBCD) aiming to investigate the metabolism of xenobiotcs dispensing the use of human volunteers. ZWT is based on the orthology
already described in literature among humans
and Zebrafish enzymes. LBCD already demonstrate that ZWT was able to mimic most of human

metabolic reactions, yielding the main metabolites considered as analytical targets in human
urine.

Objetivo
Recently, N-ethyl-pentylone and ethylone
samples, both classified as synthetic cathinones,
were seized by the ICCE/DGPTC/PCERJ (Civil Police of Rio de Janeiro State) ) and SEPLAB (Federal Police – Brazil). The knowledge of the metabolism of this two cathinones is very limited.
Hence, the first objective of this project was to
evaluate the metabolism of N-ethyl-pentylone
and ethylone through the ZWT model comparing
the metabolites of N-ethyl-pentylone found in
ZWT with the ones describe in literature for humans. Then, this work aimed to obtain a reference collection of N-ethyl-pentylone.

Métodos
The ZWT approach consisted of 200 mL
water tanks in which it was added 1 mg of Nethyl-pentylone and ethylone in three tanks each
drug with 8 fish. A fourth tank with the drug but
without the fish was used as a control. Aliquots
of the water tanks were collected and analyzed
by LC-HRMS which operated in five different acquisition modes, including full scan (FULL-MS)
and all ion fragmentation (AIF) both on in positive and negative mode and data independent
acquisition (DIA).
In order to produce the reference collection
from N-ethyl-pentylone, 5 mg of this substance
was added in a tank with 4 L of water and 18 fish

for 72 hours. The 4 L of water tank full of metabolites were extracted and concentrated in methanol solution.

Resultados
Krotulski et al. published in 2018, the main
metabolic pathways of N-ethyl-pentylone in humans. According to the authors, four urinary metabolites were observed. The reduction of betaketone moiety to an alcohol resulted in the most
prominent metabolite found in the human specimens (M1, m/z 252.15942) and de-methylation
reaction generated the metabolite M2, m/z
238.14377. N-dealkylation reaction yielded M3,
m/z 222.11247, and the hydroxylation of the nalkyl chain generated M4, m/z 266.13868. As a
result, N-ethyl-pentylone (m/z 250.14377) and
all four metabolites observed in human urine
were also detected in the ZWT. In addition, the
reduced metabolite (M1, m/z 252.15942) was
the major metabolite in ZWT.
On the other hand, no metabolism studies
of ethylone was found in the literature. For this
reason, the metabolic pathways were deduced
considering the similarity between both substances. By analyzing the ZWT it was possible to
identify the production of the expected metabolites. The reduced metabolite M1 (m/z
224.12861), the de-methylated (M2, m/z
210.11309), N-dealkylated (M3 m/z 194.08171)
and hydroxylated metabolites (M4, m/z
238.10793).

Conclusões
The ZWT model proved to be an excellent
tool to understand the metabolism of N-ethylpentylone and extrapolate for ethylone through
different approaches. The main metabolite of Nethyl-pentylone described for humans, M1, was
also the major found in ZWT. The reference
collection of N-ethyl-pentylone proved to be an
alternative for the substances which reference
materials are not yet available.
Palavras-chaves: cathinones, forensic
analysis, in vivo , metabolism, zebrafish
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Resumo
Introdução
De acordo com o Relatório Anual de Drogas
da UNODC (United Nations Office on Drugs and
Crime) a todo o momento são encontradas novas
drogas, chamadas conhecidas novas substâncias
psicoativas (NPS-New Psychoactive Substances)
ou popularmente como drogas de desenho. As
NPS têm crescido em número e complexidade,
ocasionando diversos problemas forenses em
termos de identificação, elas são principalmente
derivadas de drogas existentes, produtos farmacêuticos e alguns componentes naturais. Moléculas conhecidas como n-MAPB, (1-(1-benzofurann-yl)-Nmethylpropan-2-amine), as quais estruturalmente são derivadas do MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine) são exemplos
dessas substâncias que e têm sido reportadas na
literatura, sendo mais frequentes a partir de
2010. Elas são classificadas como benzofuram,
uma classe de moléculas na qual o anel benzênico está ligado anel a um furano heterocíclico.
Há poucos dados de literatura sobre suas propriedades, toxicologia, reações com o organismo,
dificultando na sua caracterização e diferenciação de outras substâncias.

Objetivo
Neste trabalho, o objetivo principal foi avaliar os isômeros de posição, n-MAPB (n= 4, 5, 6,
7) e também os isômeros óticos, propondo uma
forma de diferenciação entre eles a partir dos espectros teóricos.

Métodos
A metodologia consistiu em utilizar métodos de química computacional para a construção
da molécula e cálculos das propriedades. As moléculas foram construídas a partir da estrutura
cristalográfica do MDMA retirada do The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC),

com as alterações necessárias processadas no
software Avogadro®. Para determinar a energia,
a estrutura e os espectros de infravermelho (IV)
e dicroísmo circular vibracional (DCV) das moléculas foi utilizado o método DFT B3LYP com a
base triplo zeta no programa GAUSSIAN 09®,
adicionando as palavras-chave necessárias para
cada um dos cálculos.

Resultados
Resultados preliminares mostraram que o
5-MAPB foi o isômero de posição com menor
energia, podendo concluir que este é o mais estável, e entre os isômeros óticos os que obtiveram menor energia foram os na posição R-R e SR. Através dos espectros de IV obtidos não foi
possível realizar a diferenciação das moléculas,
por possuírem os mesmos átomos e tipos de ligação consequentemente os espectros serão similares. Porém através dos espectros de DCV a
diferença foi maior e houve uma simetria entre
os espectros dos enantiômeros, podendo identificar as moléculas e seus isômeros óticos.

Conclusões
A técnica de DCV se mostrou bastante eficiente na caracterização dos enantiômeros,
sendo de extrema importância para estudos quiras. Os estudos demonstraram a viabilidade e
potencialidade dos métodos in silico para estudar
o comportamento estrutural de isômeros dessas
drogas, sendo hábeis em auxiliar no entendimento do comportamento em relação a questões
estruturais e na diferenciação dos isômeros
dessa substância.
Agradecimentos: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq,
Processo no. 465450/2014-8) e Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Palavras-chaves: DFT, Espectros teóricos, Forensic in Silico, MAPB, NPS

Metabolic Study of Lisdexanfetamine through the Zebrafish Water
Tank Model
Clarisse Baptista Lima de Sá 1,2,3, Rebecca Matos 1,2,3, Estefany Campos da Silva
Prado 1,2,3, Geovana Maria de Lima Gomes 1,2,3, Carina de Souza Anselmo 1,2,3, Isabelle
Karine da Costa Nunes 1,2,3, Vinícius Figueiredo Sardela 1, Henrique Marcelo Gualberto Pereira 1,2,3, Francisco Radler de Aquino Neto 1,3
1 UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Avenida Athos da Silveira Ramos, 149, Cidade Universitária), 2 LBCD - Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem ( Avenida Horácio Macedo, 1281 (Polo de Química, Bloco
C) - Cidade Universitária, Rio de Janeiro), 3 LADETEC - Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (Avenida
Horácio Macedo, Polo de Química, bloco C, 1281 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro )

Resumo
Introdução
The discrimination between the abuse of
methamphetamine or amphetamine and the clinical administration of amphetamine-like drugs
for clinical purposes is a classical challenge in the
forensic toxicology. Lisdexanfetamine (LDX) is
used for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). LDX act as a pro-drug,
being metabolized into d-amphetamine. Usually,
the approach to infer the precursor of the amphetamine in a sample is based on the enantiomeric pureness just observed in clinical drugs,
whereas the street drugs are commercialized in
the racemic form. So, chiral analysis becomes
necessary to stablish if the drug consumed comes from streets or from a clinical treatment.
Obviously, the implementation of a chiral method
in a routine laboratory increases the complexity
and total cost, since especial reagents, chiral
chromatographic columns, additional validations
and ISO 17025 accreditation becomes necessary. Hence, a metabolic study aiming to find a
specific LDX marker has the potential to eliminate the necessity of the chiral confirmatory
analysis. Besides that, the administration of a
drug as LDX in health volunteers faces an ethical
bottle neck. Zebrafish (Danio rerio) has been applied in the Brazilian Doping Control Laboratory
(LBCD) in the metabolism research considering
the well demonstrated enzymatic orthology
between humans and this little vertebrate. Indeed, LBCD already demonstrate that the Zebrafish Water Tank (ZWT) model was able to produce the mean urinary metabolites produced in
humans for several classes of substances, including stimulants.

Objetivo
The aiming of this work was applied the
ZWT model evaluating the formation of a specific
metabolite of LDX, dispensing the confirmation
based on the chiral method approach.

Métodos
ZWT model preconizes the administration
of drugs on a tank containing Zebrafish. For this
study, three tanks with 200 ml capacity and 8
fish per tank were used. A fourth tank with LDX,
but without fish was used as a control. After the
due time, aliquots of 2 ml were processed and
analysed by LC-HRMS.

Resultados
Considering the structure of LDX, as well
as, the previously knowledge of human metabolism, two metabolites preserving the bond
between amphetamine and lysine moieties were
proposed as hypothetic metabolites and their
exact mass were calculated. The first hypothesis
(H1) was founded in the hydroxylation of the aromatic ring, a well stablished phase I metabolism
pathway. The exact mass m/z 280.20195, correspondent to the hydroxylated metabolite was
observed in the chromatograms obtained from
ZWT. The second hypothesis (H2) was based on
a phase II metabolism pathway through the methylation of amine group from LDX. The exact
mass m/z 278.22269, correspondent to the methylated metabolite was also observed in the water samples. A complementary analysis based on
a fragmentation study demonstrated that the
methylation occurs in the amine group located in
the primary carbon of the alkyl moiety. The

analysis of the water over 8 hours also demonstrated that the methylated metabolite has a profile characteristic of pro-drugs. H1 and H2 were
tested in samples from a LDX excretion study
from LBCD human urine bank. The methylated
metabolite was clearly identified in urines over
the first 12 hours. Conversely, the hydroxylated
metabolite (H1) was not uncovered any evidences of its presence in the urine samples.

Conclusões
Based on the results, it is possible to concluded that ZWT was useful to highlight a new
metabolite of LDX. This metabolite allows the
unequivocal confirmation of the LDX administration, dispensing the implementation of analytical
approaches based on chiral chromatography or
chiral derivatizations.
Palavras-chaves: Lisdexanfetamine, Metabolism, Zebrafish, in vivo , Forensic Analysis
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Resumo
Introdução
Traffic accidents are the leading death
cause worldwide among young people (15-29 years), accounting for about 1.35 million deaths
per year in the overall population. This rate has
increased in recent years and generate high expanses, particularly in middle-income countries
such as Brazil. One of the major risk factors for
traffic accidents is the use of alcohol and other
psychoactive substances by drivers, such as
drugs of abuse and some prescribed drugs that
impair the driver's ability. Therefore, it is important to draw a more detailed profile of professional driver’s use of these substances in order to
assist in traffic regulation. Urine samples can be
used for this purpose as its collection is easy and
non-invasive. Urine analysis, however, does not
reflect whether the subject is under the effect of
the studied substance at the moment of collection, since its renal elimination may occur within
weeks after consumption depending on the use
pattern. Currently, the gold standard for this purpose is the toxicological analysis of blood. However, blood samples imply high rejection, and require trained professionals. Oral fluid has been
increasingly used as an alternative since it is easily collected and can reflect the presence of
substances in the blood.

Objetivo
The aim of this study was to verify the use
pattern of some illicit (amphetamines, cocaine
and marijuana) and prescribed drugs (tricyclic antidepressants and muscle relaxant - and benzodiazepines) by truck drivers through toxicological analysis in oral fluid.

Métodos
A total of 504 oral fluid samples were
collected from truck drivers traveling by federal

highways in São Paulo during Road Health Commands promoted by the Federal Highway Police
Department, in the course of 2016. Samples
were screened for presence of ∆9-THC, cocaine,
amphetamines, tricyclic antidepressants (cyclobenzaprine included) and benzodiazepines by
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA—
Immunalysis, Pomona, CA, USA) The considered
cut-off values were: ∆9-THC — 4 ng/mL; cocaine
— 20 ng/mL; amphetamine — 50 ng/mL; tricyclic antidepressants – 5 ng/mL; benzodiazepines – 5 ng/mL. The presence of the substances
was confirmed at the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) using ultra performance liquid
chromatography with tandem mass spectrometry detection (UPLC–MS/MS). The cut-off values
used for the confirmation step were: ∆9-THC —
1 ng/mL; cocaine — 10 ng/mL; amphetamine —
25 ng/mL; tricyclic antidepressants – 1 ng/mL;
benzodiazepines – 1 ng/mL.

Resultados
Of the oral fluid samples collected, fortyseven (9.3%) presented positive results for
some of the studied drugs of abuse. Of those, the
majority presented positive results for cocaine
metabolites (53.2%), followed by amphetamine
(38.3%) and THC (Δ9-tetrahydrocannabinol)
(8.5%). The prescribed drugs analyzed appeared
less frequently in the samples. Altogether, there
were nine (1.8%) positive cases for tricyclics and
four (0.8%) positive cases for benzodiazepines.

Conclusões
The main limitation of the study was the
type of sampling. Because it was a convenience
sample of truck drivers stopped by the Federal
Highway Police, there were no collection during
the night period, which could have led to a bias.
Nevertheless, cocaine was the prevailing illicit
drug detected, with 5% of positivity among all
samples.
The prescribed drugs belonging to the

group of benzodiazepine and tricyclic antidepressants do not appear to be a major problem
among truck drivers.
Palavras-chaves: Accident , Drugs, Traffic , Truck driver
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Resumo
Introdução
Forensic laboratories all over the world
face great challenge to overcame waiting time
and backlog on many different areas. Many aspects contribute to increase backlog. Regarding
forensic chemistry laboratories the increase on
drug complexity is one of the key aspects to understand the delays. On the last 10 years developments on organic chemistry allowed easily
production of new psychoactive substances
(NPS) in considerable amounts [2] (World drug
report). Nowadays NPS exam require not only a
more specialized analyst but also is more time
consuming. Other important fact that has to be
taken into account is the increment on the number of exams requested that has been rising to
unprecedented rates year over year. All together
those facts pose an important challenge for forensic chemistry laboratory keep both quality
and time of response within acceptable time period.

Objetivo
Investigate the causes and consequence of
backlog in a Forensic Laboratory.

Métodos
Marijuana samples were seized by the Federal District Civil Police in Brazil between the years 2013 and 2017 and all data were tabulated
and the results analysed.
Street samples extraction was carried out
with no pretreatment and at room temperature
as follow: 0,5 g of marijuana was placed in an
Eppendorf tube and 1 mL of methanol was
added. Two TLC systems were used: one containing only toluene and other consisting in a mixture of xylene (68%), hexane (29%) and dietilamine (3%).

Resultados
In the last 5 years the number of petitioned
exams increased from 822 on February 2013 to
1358 on March 2018 representing an increase of
32% in 5 years, a raise of more than 6% per
year. This data evince the increasing violence
numbers witnessed by Brazilian population daily
where intended violent deaths rose 2,9% from
last year. Meanwhile our data shows that the
number of performed exams did not grow on the
same rate.
The most prevalence exam required in our
Forensic Drug Laboratory is marijuana detection.
Seven thousand one hundred and ten marijuana
samples seized by the Federal District Civil Police
in Brazil between the years 2013 and 2017 were
analyzed by TLC (Table 1). When marijuana´s
exam is delayed we notice the enlargement of
inconclusive results using TLC. Our data shows
that if the material is stored more than 18 months, inconclusive results rise from 2% to 7% and
when if storage exceeds 30 months, inconclusive
rates increase to 13% (Figure 1).
An inconclusive result triggers others procedures that increases considerably the running
cost of a forensic drug laboratory and a significant in waiting time is observed.
Moreover, there are also social issues as
legal procedures can be delayed and prosecution
of serious crimes can be unsuccessful. This also
implies a considerable cost to society as at some
point, if the exam takes a long time to be performed an inconclusive can turn into a negative result and a criminal can be absolved by a flawed
expert evidence.
Forensic science laboratories attribution
also encompass support with key information
drug control policy identifying precursors, manufacturing routes, chemical profiles, etc.. When
exams are withhold the delay on this kind of information in a such fast pace market as New
Psychoactive Substances Market is an open door
to impunity since the alert for new substances
will be postponed.
Rigorous methodology rooted in truly sci-

entific principles and incorporating pertinent empirical data and statistics is essential to maintain
reliability in forensic reports, but all aspects that
influence results has to be known and considered. As exposed, backlog in forensic science laboratories plays a key role in some analyses as
it can result in imprecise results misleading legal
processes.

Conclusões
Backlog is a truly problem affecting our laboratory. Increasing in the number of exams demanded, increase on drug complexity, lack of
personal and cut of funding are the main issues
impairing on this issue. Our data shows that the
more marijuana samples are stored and the
exams delayed, higher are the percentage of inconclusive results, affecting not just legal process but having unwelcoming effects also for the
society as a whole.
Palavras-chaves: Backlog, Forensic Laboratory, Evidence

HIDRAZONA COMO PÓ REVELADOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS LATENTES
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Resumo
Introdução
Para a datiloscopia criminal, a revelação de
uma impressão digital latente (IDL) está entre os
diferentes métodos para a identificação de um
indivíduo que esteve presente em uma cena de
crime, sendo considerada uma das principais evidências físicas para identificação humana. Este
vestígio tem sua importância devido seus fundamentos de perenidade, imutabilidade, variabilidade e classificabilidade.
Afim de revelar digitais latentes deixadas
em cenas de crime, diversas técnicas são utilizadas buscando interagir de forma física ou química, seus componentes com as substâncias presentes nas impressões digitais, sendo estas sebáceas e écrinas.
As Hidrazonas são compostos orgânicos
geralmente derivados de cetonas ou aldeídos em
uma reação de síntese com hidrazinas aromáticas substituídas, são compostos estáveis, e facilmente isolados. Portanto a coloração vibrante da
ciclohexanona-2,4-dinitrofenilhidrazona proporciona que o sólido desta molécula seja um potencial revelador de impressões digitais latentes.

Objetivo
Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo sintetizar hidrazona a partir de uma hidrazina e cetona e avalia-los quanto ao seu potencial como reveladores de impressões digitais latentes.

Métodos
As Hidrazonas foram sintetizados via química limpa utilizando a metodologia de Shan e
colaboradores empregando ácido p-tolueno sulfônico como catalisador e utilizando etanol como
solvente orgânico em proporção equimolar. As

reações foram procedidas por um tempo reacional de 4 horas, com rendimentos que variaram
de 70-90%. Posteriormente foram avaliadas
como reveladores de impressões digitais latentes. Para isso, foram depositadas impressões digitais com substâncias sebáceas e écrinas em diferentes momentos em plástico e vidro, sendo
que a impressão digital com substâncias sebáceas é obtida após o doador friccionar os dedos
em regiões oleosas do rosto, à medida que a impressão digital com substâncias écrinas é obtida
de um doador 30 minutos após a lavagem das
mãos. Estas impressões digitais latentes foram
reveladas 24 horas após a deposição, utilizandose pincéis específicos para esta finalidade. Para
fins de comparação, também foi utilizado como
padrão o revelador comercial Gold da marca Sirchie.
As hidrazonas sintetizadas tiveram as suas
estruturas confirmadas por Ponto de Fusão e Espectrometria de Massas em um Shimadzu QP
2010 SE. A seguir foram realizadas análises de
granulometria (Cilas, 1064) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) afim de analisar perfil
granulométrico, morfologia e interação com os
substratos.

Resultados
As hidrazonas sintetizadas foram obtidas
seguindo os princípios da Química Verde. Além
do mais, foi possível analisar que estes compostos são promissores dentro da área da papiloscopia, resultando numa revelação com ótima
qualidade devido ao contraste existente possibilitando a visibilidade dos pontos característicos.

Conclusões
Conclusões parciais demostram que as hidrazonas podem conter uma série de compostos
propícios para aplicação como um novo revelador
de impressões digitais.
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Resumo
Introdução
No contexto de “globalização”, não somente tecnologias rompem as barreiras geográficas, como também costumes e hábitos sociais.
Em vista de que o consumo de substâncias psicoativas se mostra presente nas sociedades
desde 6 a. C. como para os povos andinos, por
exemplo, o consumo de drogas atualmente tem
tornado as chamadas Novas Substâncias Psicoativas (NSPs) um fenômeno global. Semelhantemente às substâncias sob controle internacional,
as NSPs têm efeitos estimulantes, alucinógenos,
sedativos e hipnóticos et al, no entanto, tais drogas de abuso não são controladas internacionalmente pela Convenção Única de Entorpecentes
(1961) e nem pela Convenção de Substâncias
Psicotrópicas (1971). O desconhecimento sobre
essas substâncias faz com que as características
físico-químicas associadas a elas sejam desconhecidas.

Objetivo
O objetivo principal desse trabalho foi gerar espectros teóricos de Infravermelho (IR) e
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e validálos comparativamente com os experimentais. Esses resultados têm a finalidade de auxiliar na
identificação forense dessas drogas sem a necessidade de padrões experimentais que podem ter
alto custo, perpetuando o desconhecimento sobre as NSPs.

Métodos
Para atingir esses resultados, após um levantamento bibliográfico acerca dos espectros
experimentais referentes à pesquisa, o sistema
de estudo foi definido em 21 derivados sintéticos
de catinonas e 2 derivados sintéticos de benzo-

furanos (6-APB e 5-MAPB) e posteriormente submetidos aos procedimentos computacionais. Inicialmente foi utilizado o software Avogadro em
sua versão 1.2.0 para que fossem desenhadas as
estruturas do sistema de estudo e pré otimizálas. Adiante, as moléculas foram submetidas novamente a outra otimização estrutural no software Gaussian em sua versão 09. Com as moléculas otimizadas e no estado de mínimo de
energia, utilizou-se novamente o software Avogadro para a construção dos inputs e os espectros foram calculados utilizando a teoria do funcional da densidade no software ORCA® em sua
versão 4.0.1 pelos métodos B3LYP, PBE0 e M062X para posterior escolha do melhor DFT para tal
aplicação. Adicionalmente utilizamos fatores de
correção desenvolvidos pelo National Institute of
Standarts and Technology (NIST) para ajustar os
valores teóricos aos experimentais.

Resultados
Resultados mostraram que, dentre os métodos empregados, o funcional B3LYP apresentou resultados mais próximos aos experimentais
e um tempo computacional inferior ao M06-2X e
semelhante ao PBE0, dessa forma, o DFT B3LYP
foi o escolhido. Adiante, com a montagem dos
espectros, tem-se que os espectros teóricos obtidos são compatíveis com os experimentais encontrados na literatura, evidanciando a aplicabilidade de softwares de acesso livre na construção
de conhecimento científico.

Conclusões
Dado que as NPS são de preocupação global e que estão se difundindo rapidamente, estudos teóricos como esse têm se mostrado úteis
e promissores como ferramentas de auxílio em
investigações forenses uma vez que podem auxiliar na identificação dessas substâncias.
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Resumo
Introdução
A N,N-dimetiltriptamina (DMT) é uma
substância de interesse forense em função da
sua presença em bebidas psicoativas utilizadas
em rituais religiosos, como a Ayahuasca. A DMT
é uma substância de ocorrência natural, caracterizada quimicamente como um alcaloide indólico
pertencente à classe das triptaminas. Sabe-se
que a DMT é responsável pelo efeito alucinógeno
quando presente nas bebidas psicoativas, entretanto, a dificuldade para a obtenção de padrões
analíticos ainda representa um grande obstáculo
para a sua quantificação em materiais apreendidos, bem como a realização de estudos para a
melhor compreensão do seu mecanismo de ação.

Objetivo
Diante desse contexto, o presente trabalho
teve como objetivo o desenvolvimento de uma
nova metodologia para a obtenção de DMT com
fins forenses, considerando-se os seguintes princípios da Química Verde: prevenção na geração
de resíduos; solventes e auxiliares mais seguros;
eficiência energética; uso de fontes renováveis
de matéria-prima e Química intrinsicamente segura para a prevenção de acidentes.

Métodos
Amostras pulverizadas da casca da raiz da
planta Mimosa tenuiflora – popularmente conhecida como ”Jurema-preta” – foram submetidas à
extração sólido-líquido na presença de solução
aquosa diluída de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1, utilizando ultrassom (25 kHz) como fonte eficiente
de energia, durante 2 minutos. O extrato aquoso
ácido foi neutralizado com hidróxido de amônio
concentrado e submetido à purificação por Extração em Fase Sólida (SPE), utilizando Florisil como

fase estacionária e acetato de etila como eluente.
As frações coletadas foram analisadas por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de
Massas (GC-MS).

Resultados
A metodologia desenvolvida atendeu aos
princípios da Química Verde, proporcionando eficiência em todas as etapas: (1) extração sólidolíquido promovida por ultrassom, (2) purificação
do extrato por SPE e (3) caracterização das frações por GC-MS. A etapa de extração sólido-líquido foi promovida por irradiação de ultrassom,
em um curto período de tempo, em solução
aquosa ácida diluída, à temperatura ambiente. A
purificação do extrato obtido foi realizada por
SPE, uma técnica analítica rápida e eficiente para
a separação de misturas, utilizando-se acetato
de etila como eluente verde e em quantidade mínima, reduzindo assim o custo e geração de resíduos. A caracterização das frações obtidas foi
feita por GC-MS, uma técnica analítica verde hifenada (in line), que possibilitou a verificação da
composição das frações separadas por SPE e a
identificação da DMT. É importante ressaltar que,
em comparação com os métodos clássicos de extração e purificação de misturas complexas, a
nova metodologia possibilitou a substituição de
fontes de energia, redução do número de etapas
(operações unitárias), substituição de reagentes
e solventes tóxicos e, consequentemente, evitou
a geração de resíduos, promovendo a segurança
ambiental e ocupacional.

Conclusões
A nova metodologia proposta resultou na
extração e separação da DMT com alto grau de
pureza por GC-MS (> 99%), aplicando-se os
princípios da Química Verde.

Palavras-chaves: DMT, Mimosa tenuiflora, Padrão analítico, Química Forense, Química
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Resumo
Introdução
A área de Física Forense vem ganhando
cada vez mais espaço em casos de criminalística,
como sua aplicação em balística forense e estudos de colisões veiculares. Nos últimos anos o
que vem chamando mais atenção é a utilização
da Física na análise e autenticação de obras de
arte, e por esse motivo cada vez mais técnicas
científicas vêm sendo utilizadas como método
para de análise dessas obras. Além da utilização
de técnicas de Raios–X, e das técnicas de espectroscopia de massa e infravermelho, o espalhamento Raman vem chamando cada vez mais
atenção no meio forense. Iisso ocorre devido ao
fato de ser um método não destrutivo, o que permite manter a integridade da obra, além de não
ser necessária a retirada de grandes amostras
para que a análise seja realizada. Pensando
nisso, após a grande apreensão de obras de arte
realizada pela Polícia Federal durante as 60 fases
provenientes da Operação Lava Jato, viu–se a
necessidade da utilização de um método científico que possibilitasse a confecção de laudos cada
vez mais sólidos, e que não sofressem futuras
contestações em corte. Pensando nisso, o Setor
Técnico Científico da Polícia Federal com sede em
Curitiba, buscou nas Universidades pessoas habilitadas em técnicas ópticas e que pudessem auxiliar neste trabalho. Após este encontro, as
obras de artes foram divididas em duas categorias, as de autores vivos e a de autores já falecidos.

Objetivo
O trabalho em questão é realizado pelo Setor Técnico Científico da PF com a Universidade
Federal do Paraná, e aborda a análise realizada
em 3 obras de artes que vem sendo questionadas pela Polícia Federal em relação á sua autenticidade com uma possível assinatura do Pintor e

Diplomata Sérgio Telles. Estas obras são denominadas: Quadros Questionados 34, 35 e 113,
estando sob a guarda do museu Oscar Niemeyer
também localizado na cidade de Curitiba no Paraná.

Métodos
As amostras foram recolhidas mediante
raspagem pela utilização de uma agulha 30G ½.
Os experimentos de Espalhamento Raman foram
realizados por meio de um microscópio confocal
Raman Witec Alpha 300, com excitação de um
laser operando em 532 nm e focalizado por uma
lente de 50x.

Resultados
As análises das diversas amostras foram
realizadas, buscando visualmente as semelhanças entre os pigmentos dos três quadros. Identificou-se a presença dos pigmentos: Azul, Branco,
Laranja, Marrom e Verde em ambos os quadros,
houve casos de um quadro ter mais cores além
dessas citadas, que não foram descartadas, pois
no futuro pretende-se criar um banco de dados
nacional de pigmentos. Após a determinação das
cores presentes a análise foi realizada por similaridade de cores.
Em alguns casos, o espectro Raman era
claramente visível, porem em grande parte dos
espectros a luminescência se mostrou presente,
dessa forma, através da análise da forma de linha e dos picos de emissão luminosa, conseguimos encontrar outros componentes presentes
nas pinturas, como no caso da presença de contribuições no amarelo, laranja, vermelho e verde
nas amostras.
Nos casos em que o espectro estava claramente visível, foi possível identificar a semelhança em relação ao pigmento violeta de diaxazina, que estava presente em várias das amostras. Os Laranjas e os Marrons em duas das

obras mostram grande chance de compatibilidade, além do branco presente nos três quadros,
que apresentou uma característica de luminescência já esperada por se tratar deste pigmento.

Conclusões
A partir da análise realizada é possível afirmar que existem grandes semelhanças entres os
quadros, só não apresentando 100% de compatibilidade porque o estudo mostrou-se insatisfatório no caso das amostras rotuladas de verdes.
O próximo passo a ser tomado é realizar as medidas relacionadas ao quadro padrão, certificado
pelo próprio Sérgio Telles e comparar com os resultados já obtidos pelos quadros questionados,
além de utilizar a técnica Raman com laser de
excitação infravermelho para diminuir o efeito da
luminescência.
Agradecemos o apoio financeiro de CNPq,
Capes e Fundação Araucária.
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Resumo
Introdução
No mercado de drogas, cresce cada vez
mais o número de substâncias sintéticas, que
não são controladas, mas que mimetizam os
efeitos de drogas tradicionais proibidas.
Essas “Novas Substâncias Psicoativas”
(NSP), como são denominadas pelo Escritório
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime
(UNODC), são substâncias de abuso que não são
controladas internacionalmente, mas que podem
representar uma ameaça à saúde pública. São
moléculas desenhadas, em sua maioria, para fins
ilícitos e com o objetivo de evadir as medidas de
controle nacional e internacional aplicadas às
substâncias já controladas, das quais derivam ou
mimetizam os efeitos.
As NSP se tornaram um fenômeno global,
de forma que muitos países têm adotado novas
abordagens legislativas ou regulatórias a fim de
coibir o aparecimento dessas substâncias.

Objetivo
Para tentar frear o aparecimento e a disseminação das NSP muitos países têm optado por
complementar o sistema de controle legislativo
e/ou regulatório com abordagens mais abrangentes.
No Brasil, o Grupo de Trabalho instituído
pela Portaria n° 898/2015, criou uma proposta
de classificação genérica para a classe de NSP
conhecida como canabinoides sintéticos, as quais
imitam os efeitos do Δ9-THC, a principal substância ativa encontrada na planta Cannabis.
Essa proposta foi elaborada com o objetivo
de aperfeiçoar o processo de atualização das Listas da Portaria SVS/MS nº 344/1998, em resposta à sociedade no que se refere ao rápido

aparecimento e disseminação de Novas Substâncias Psicoativas (NSP).

Métodos
O Grupo de Trabalho instituído por meio
Portaria n° 898, de 6 de agosto de 2015, é permanente e foi instituído no âmbito da ANVISA,
com a participação do Ministério da Justiça e Segurança Pública – representado pela Polícia Federal (PF), pela Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas (SENAD) e pela Secretaria Nacional
de Segurança Pública (SENASP).
Dessa forma, o Grupo é formado por especialistas da área da saúde pública, forense, jurídica e da política sobre drogas, de forma a considerar diversas áreas implicadas no problema
das drogas no Brasil.
Para a elaboração da proposta, o Grupo
utilizou legislações de outros países, publicações
científicas que descrevem a relação entre a estrutura química da molécula e sua atividade biológica sobre os receptores canabinoides, além de
materiais publicados pela Organização das Nações Unidas.
A classificação genérica define uma estrutura molecular nuclear e especifica variações
particulares na estrutura que geram substâncias
que devem ser controladas. O Grupo propôs dez
estruturas genéricas do grupo dos canabinoides
sintéticos, a classe de NSP mais apreendida a nível global.

Resultados
A proposta foi aprovada pela Diretoria Colegiada da Anvisa e culminou na inclusão da classificação genérica para os canabinoides sintéticos no Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344/98.
Passaram a ser proibidas quaisquer substâncias
canabimiméticas que se enquadrem nas classes

estruturais descritas.
A classificação genérica é especialmente
eficiente para NSP, pois é comum que sejam realizadas pequenas alterações estruturais em moléculas já controladas, com o objetivo de burlar
as medidas de controle impostas às moléculas
originais. O intercâmbio de informações e experiências entre diversas áreas (sanitária, forense
e jurídica) e a difusão de conhecimento sobre as
NSP foram fundamentais para a elaboração de
uma nova forma de classificação de substâncias.

Conclusões
O dinamismo do mercado das NSP representa um grande desafio para o combate às drogas em todos os países.
A adição de uma nova forma de controle é
um importante passo para a convergência das
estratégias brasileiras às de demais países que
já apresentam experiências positivas relacionadas ao tema e representa uma evolução no sistema de controle no combate ao aparecimento e
uso indevido de NSP.
Palavras-chaves: Canabinoides sintéticos, classificação genérica, grupo de trabalho,
Novas Substâncias Psicoativas (NSP)
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Resumo
Introdução
Testes presuntivos são métodos rápidos e
práticos utilizados na área forense como primeira
análise de drogas apreendidas, com o objetivo de
indicar a presença ou não de determinadas classes de substâncias. Os testes colorimétricos geram cores características após a mistura do reagente com a amostra desconhecida. O de Simon,
por exemplo, é utilizado para indicar a presença
de aminas secundárias, como metanfetaminas,
gerando uma cor azul intensa. O teste de Marquis
é outro exemplo e produz uma cor amarelo-esverdeada quando reage com 2C-B, um precursor
da 25B-NBOH.
Entretanto, o Escritório das Nações Unidas
de Drogas e Crime (UNODC), que publica periodicamente sobre testes colorimétricos para diversas drogas, não apresenta esse tipo de informação para as NBOHs. Essas substâncias são fenetilaminas N-substituídas com o grupo 2-hidroxibenzil e surgiram por volta de 2012 no mercado
ilegal de drogas. Pelo fato de não haver legislação específica para elas anteriormente, foram
utilizadas como uma alternativa “legal” ao LSD e
às NBOMes, já que proporcionam efeitos semelhantes ao usuário. Como um agravante, amostras de 25I-NBOH apreendidas foram falsamente
relatadas como 2C-I, a qual já é regulamentada,
porém menos potente.
Com isso, testes colorimétricos que indiquem a presença de NBOHs são de suma importância para apreensão e controle dessas novas
substâncias por parte dos órgãos responsáveis.

Objetivo
Desenvolver um teste colorimétrico para
substâncias da família NBOH.
Realizar a análise quantitativa das substâncias em amostras de selos através de valores
de RGB dos testes colorimétricos.

Métodos
Foi utilizada uma placa de toque aquecida
a 50°C para fazer os testes, misturando-se 20 uL
da solução X com 80 uL da solução de NBOH em
metanol. A curva analítica do valor de –log
(Y/255), onde Y é intensidade da cor vermelha,
em função da concentração da solução de NBOH
foi desenvolvida misturando-se 40 uL da solução
X com 80 uL de 25I-NBOH, 25B-NBOH e 25HNBOH em metanol, a 50°C por 10 minutos, nas
concentrações de 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1.0
mg/mL. Os testes foram realizados utilizando as
duas cavidades centrais da placa de toque. Após
o tempo, foram tiradas 4 fotos, com um celular
do modelo Moto G4 Plus, da placa de toque dentro de uma caixa com duas lâmpadas auxiliares.
Essa caixa foi utilizada com o intuito de padronizar a luminosidade e qualidade das imagens para
o método quantitativo. A intensidade da cor vermelha de cada teste foi medida com o aplicativo
DCPicker. Esse procedimento foi repetido para
todas as concentrações e realizado em quadruplicata.

Resultados
Após alguns instantes da mistura da solução X com a solução de NBOH observa-se a formação de uma cor roxa intensa, resultante da
reação entre o reagente colorimétrico e os compostos de interesse. Essa reação é seletiva para
os NBOHs, não ocorrendo com NBOMe e com
outras fenetilaminas.
Com relação ao método quantitativo, observou-se uma relação linear dentro da faixa estudada (Tabela 1). A aplicabilidade do método
quantitativo para amostras de selo está sendo
avaliada, e os resultados obtidos serão comparados com o método de referência, empregando
cromatografia.
Tabela 1. Parâmetros obtidos para as curvas analíticas para cada substância empregando
a intensidade de cor.

Conclusões
Foi possível desenvolver um teste colorimétrico seletivo para NBOHs ao utilizar a solução
X. A partir desse teste foram feitas curvas analíticas da intensidade da cor vermelha que apresentaram relação linear com a concentração de
cada NBOH, indicando a viabilidade do método
quantitativo. Amostras de selo serão analisadas
pelo método proposto e pelo método de referência a fim de comprovar a eficiência do teste colorimétrico para a quantificação dessas substâncias.
Palavras-chaves: Análise quantitativa,
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Resumo
Introdução
Novas Substâncias Psicoativas são definidas pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) como “substâncias de
abuso, que podem estar tanto em sua forma pura
quanto em preparações e que não são controladas pelas Convenções de Narcóticos de 1961 ou
pela Convenção de Psicotrópicos de 1971, mas
que apresentam risco para saúde.
A velocidade de introdução dessas substâncias no mercado mundial representa um
enorme desafio tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista pericial.
As normas de controle precisam ser atualizadas cada vez mais rapidamente de forma a
proibir substâncias que entraram recentemente
no mercado.
De forma semelhante, as perícias e institutos de perícia também são desafiados ao se depararem com substâncias novas que precisam
ser identificadas e caraterizadas para que possam ser enquadradas nas Listas da Portaria
SVS/MS 344/1998.
Parte desse desafio reside no fato de que
padrões analíticos de análise para essas substâncias não são produzidos na mesma velocidade do
surgimento das drogas.

Objetivo
Nesse contexto de desafio regulatório e pericial, surge a necessidade, na rotina técnica, de
um método capaz de identificar Novas Substâncias Psicoativas, sem a necessidade de aquisição
de padrões analíticos certificados, que possa ser
desenvolvido e disseminado aos diferentes institutos periciais do Brasil.

Métodos
A técnica selecionada para a identificação
é a cromatografia gasosa acoplada com espectrometria de massas. Atualmente é a técnica
mais utilizada para identificação de NSP e, além
de possuir capacidade de separação de amostras
complexas e sensibilidade para diversas amostras, este equipamento é disponível em quase todos os Estados do país.
O Índice de Retenção de Kovátz já foi utilizado para identificação com alta precisão de
compostos e emprega uma série homóloga de nalcanos como balizadores, de forma que o Índice
de Retenção de uma NSP possa ser calculado em
comparação aos alcanos imediatamente anterior
e posterior a ela. Estudos que utilizam o referido
índice como instrumento para identificação encontraram desvios padrões relativos menores
que 0,35% o que confirma a possibilidade de
identificação baseada no Índice de Retenção de
Kovátz.
Para desenvolvimento e validação do método analítico, um mix de drogas foi elaborado
com 21 substâncias de diferentes classes. O objetivo da utilização do mix de drogas é otimizar
recursos e avaliar a interação de diversas substâncias.

Resultados
O método analítico foi desenvolvido e teve
seus parâmetros definidos após aprimoramento
de modelos anteriormente desenvolvidos pela
Polícia Federal. Sua validação envolveu a análise
da seletividade, robustez, precisão intermediária
e repetibilidade. O método foi utilizado para identificação de três amostras reais de apreensões da
Polícia Federal e foi testado em dois equipamentos diferentes, apresentando resultados satisfatórios de variância, erros relativos e erros absolutos o que indica adequação ao objetivo de ser
reproduzido em diferentes institutos periciais.

Não obstante, uma tabela com os Índices de Retenção de Kovat's foi desenvolvida para as substâncias avaliadas no mix de drogas.

Conclusões
Após a validação do método houve apenas
uma limitação de seletividade devido à coeluição
da metiopropamina e da metanfetamina. Os picos referentes às demais substâncias apresentaram boa resolução para sua identificação e cálculo do Índice de Retenção de Kovat's. Os valores de variância, erros relativos e erros absolutos
foram satisfatórios de forma que o maior erro absolto calculado em um mesmo equipamento, por
exemplo, foi de 1,2 unidades de medida, enquanto todos os desvios padrões relativos calculados foram inferiores a 0,35%. Os resultados
preliminares indicam a possibilidade de disseminação do método a diferentes institutos de perícia para identificação de Novas Substâncias Psicoativas.
Palavras-chaves: Novas Substâncias Psicoativas, Índice de Retenção, Cromatografia Gasosa, Espectrometria de Massas
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ser identificadas e caraterizadas para que possam ser enquadradas nas Listas da Portaria
SVS/MS 344/1998.
Parte desse desafio reside no fato de que
padrões analíticos de análise para essas substâncias não são produzidos na mesma velocidade do
surgimento das drogas.

Objetivo
Nesse contexto de desafio regulatório e pericial, surge a necessidade, na rotina técnica, de
um método capaz de identificar Novas Substâncias Psicoativas, sem a necessidade de aquisição
de padrões analíticos certificados, que possa ser
desenvolvido e disseminado aos diferentes institutos periciais do Brasil.

Métodos
A técnica selecionada para a identificação
é a cromatografia gasosa acoplada com espectrometria de massas. Atualmente é a técnica
mais utilizada para identificação de NSP e, além
de possuir capacidade de separação de amostras
complexas e sensibilidade para diversas amostras, este equipamento é disponível em quase todos os Estados do país.
O Índice de Retenção de Kovátz já foi utilizado para identificação com alta precisão de
compostos e emprega uma série homóloga de nalcanos como balizadores, de forma que o Índice
de Retenção de uma NSP possa ser calculado em
comparação aos alcanos imediatamente anterior
e posterior a ela. Estudos que utilizam o referido
índice como instrumento para identificação encontraram desvios padrões relativos menores
que 0,35% o que confirma a possibilidade de
identificação baseada no Índice de Retenção de
Kovátz.
Para desenvolvimento e validação do método analítico, um mix de drogas foi elaborado
com 21 substâncias de diferentes classes. O objetivo da utilização do mix de drogas é otimizar
recursos e avaliar a interação de diversas substâncias.

Resultados
O método analítico foi desenvolvido e teve
seus parâmetros definidos após aprimoramento
de modelos anteriormente desenvolvidos pela
Polícia Federal. Sua validação envolveu a análise
da seletividade, robustez, precisão intermediária
e repetibilidade. O método foi utilizado para identificação de três amostras reais de apreensões da
Polícia Federal e foi testado em dois equipamentos diferentes, apresentando resultados satisfatórios de variância, erros relativos e erros absolutos o que indica adequação ao objetivo de ser
reproduzido em diferentes institutos periciais.

Não obstante, uma tabela com os Índices de Retenção de Kovat's foi desenvolvida para as substâncias avaliadas no mix de drogas.

Conclusões
Após a validação do método houve apenas
uma limitação de seletividade devido à coeluição
da metiopropamina e da metanfetamina. Os picos referentes às demais substâncias apresentaram boa resolução para sua identificação e cálculo do Índice de Retenção de Kovat's. Os valores de variância, erros relativos e erros absolutos
foram satisfatórios de forma que o maior erro absolto calculado em um mesmo equipamento, por
exemplo, foi de 1,2 unidades de medida, enquanto todos os desvios padrões relativos calculados foram inferiores a 0,35%. Os resultados
preliminares indicam a possibilidade de disseminação do método a diferentes institutos de perícia para identificação de Novas Substâncias Psicoativas.
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Resumo
Introdução
Em diversos países a diabetes é uma das
causas mais comuns de morte, e a sua detecção
post-mortem é bastante complicada devido à
falta de um diagnóstico claro ao se quantificar a
glicose de maneira isolada [1]. Uma alternativa
reportada na literatura visando contornar esse
problema é a quantificação conjunta do lactato e
da glicose, uma vez que a glicose é convertida
em ácido lático após a morte [2], resultando assim em uma quantidade “real” de glicose postmortem. Usualmente, um método visando quantificar glicose com essa abordagem forense é realizada utilizando o método hexoquinase com espectrofotometria UV-Vis.[3]
Outra aplicação forense relacionada à detecção de glicose é a sua quantificação com o intuito de detectar bebidas adulteradas. Dubey e
colaboradores [4] notaram que bebidas originais
continham um maior conteúdo de glicose de que
as suas versões falsificadas ao avaliarem diversas bebidas energéticas em pó. Os autores utilizaram equipamentos de infravermelho e um polarímetro para realizar essas análises, o que inviabiliza a detecção portátil da glicose.

Objetivo
Diante do exposto anteriormente, esse trabalho visa desenvolver dispositivo eletroquímico
portátil e de baixo custo visando à quantificação
da glicose em amostras de bebidas e fluídos biológicos.

Métodos
O dispositivo foi fabricado utilizando a pirólise superficial de papelão induzida por radiação laser de CO2 para fabricar eletrodos de carbono diretamente nesse substrato.[5] Após a pirólise a superfície carbônica foi modificada com

Azul da Prússia, Fe4[Fe(CN)6]3, aplicando uma
corrente de -0,1 mA por 120 segundos em uma
solução contendo 2 mmol L-1 de ferricianeto de
potássio, 3 mmol L-1 de cloreto de ferro (III),
0,05 mol L-1 de ácido clorídrico e 0,5 mol L-1 de
cloreto de potássio. Com o intuito de verificar a
estabilidade do filme formado foram realizados
15 ciclos utilizando a técnica de voltametria cíclica na faixa de potencial de 0,6 V a -0,2 V e
com velocidade de varredura de 70 mV s-1. Os
eletrodos auxiliar e de referência utilizados são
integrados ao dispositivo e fabricados também
utilizando a técnica de indução por radiação laser. Adicionalmente no eletrodo de referência,
depositou-se tinta condutiva de prata para se obter um pseudo-eletrodo de referência.
Após a modificação com o Azul da Prússia,
depositou-se na superfície modificada a enzima
glicose oxidase utilizando a técnica de “drop-casting”. Nessa etapa foi aplicada 15 µL de solução
da enzima contendo 20 unidades em solução de
glutaraldeído 4%. Em seguida, depositou-se 10
µL de Nafion® 2,5% com a finalidade de criar
uma camada com o intuito de remover possíveis
interferentes aniônicos presentes nas amostras
analisadas.

Resultados
Sabe-se da literatura que a modificação da
superfície eletródica com filmes de Azul da Prússia facilita a detecção de H2O2 proveniente da
reação enzimática entre a glicose oxidase e a glicose [6]. Com isso, a modificação da superfície
do eletrodo de trabalho foi realizada visando ao
monitoramento amperométrico do peróxido gerado e a quantificação indireta da glicose presente na amostra de interesse.
Uma dependência linear entre a resposta
de corrente para adições sucessivas de glicose foi
observada. O limite de detecção obtido pelo método desenvolvido foi de 44 µmol L-1 e limite de
quantificação de 130 µmol L-1. Na literatura são
reportadas quantidades de glicose da ordem de

14 mmol L-1 em fluídos biológicos post-mortem
[2], mostrando que o sensor pode ser utilizado
para detecção forense, além de apresentarem
vantagem frente aos métodos instrumentais de
larga escala como a portabilidade [2]. Além
disso, foi reportado na literatura uma faixa de
concentração de glicose entre 0,3 a 3,2 mmol L1 em bebidas, sendo também esses valores detectados pelo método proposto. [7] Uma vantagem do método utilizando os eletrodos de papel
comparado com o reportado na literatura [7], é
a ausência de eletrodos de alto custo e da necessidade de pré-tratamentos da superfície eletródica antes de cada medida analítica, já que os
dispositivos em papel podem ser descartados
após a análise.

Conclusões
O presente trabalho apresentou uma nova
proposta de fabricação de biossensor de baixo
custo, que pode no futuro ser utilizado para detecção forense de glicose diretamente no local de
necessidade. O método, além de simples, tem
um custo de R$ 0,10 por dispositivo, sendo possível utilizar um dispositivo para cada análise,
dispensando pré-tratamento de amostra e da superfície eletródica dos dispositivos sendo essa
uma destacada vantagem em relação aos outros
métodos reportados na literatura.
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Resumo
Introdução
The illicit trade of medicines is a worldwide
problem, accounting up to 30% of global market
of medicines in poorer countries. In addition to
the economic and criminal aspect, the serious
public health problems caused by the illegal trade
of medicines are highlighted, which can cause serious damage to its users. The significant growth
in medicine counterfeiting in the last decade may
be associated with the popularization of Internet,
which allows access to information about clandestine productions as well as for sale without
the identification of buyers or producers. Studies
to obtain the chemical or physical profiles of illicit
drugs and medicines have become more common and are intended, besides materially proving the existence of a crime, to provide accurate
information to strategic and operational intelligence services, supporting strategic information
systems to combat the illicit trade of substances.

Objetivo
The aim of this work was to determine the
physical profile of solid oral dosage forms seized
by Brazilian Federal Police and analyze the obtained data with multivariate statistical analysis, in
order to determine common features in illicit production of medicines.

Métodos
348 capsules and tablets of irregular medicines seized by Brazilian Federal Police of Rio
Grande do Sul were measured and had their
shorter length (mm) and longer length (mm) determined, along with its weight (mg) and thickness (mm). Multivariate statistical analysis
was applied as an exploratory toll by Principal

Component Analysis (PCA), based on the correlation/redundancy between mass-thickness and
length greater-length/minor, considering the solid medicines with the same format (hexagonal
tablets) and capsules.

Resultados
PCA projects the original data into a new
uncorrelated space that combines the original
variables. This projection allows finding relations
not visible in the original space technique. Considering this, between the hexagonal tablets
were found similarities between two different
anabolic agents containing Oxandrolone and Methandrostenolone, provided by different suppliers and between Fluoxymesterone and Testosterone. Between the capsules were also observed
groupings of different medicines, including the
appetite suppressants such as Femproporex and
Sibutramine, weight loss medicines such as Orlistat; and anabolic agents such as Turinabol.
PCA results compared the solid forms with same
format and showed some correspondence with
different types of medicines of different producers. These groupings of distinct counterfeit medicines were formed without comparison with authentic medicines, indicating this approach as a
possible screening method to obtain previous information about same illicit producers, that will
be further confirmed by chemical analysis.

Conclusões
The determination of physical profile combined to chemometry can be considered a valid
tool to be applied in forensic laboratories, acting
as a complementary method to determine chemical profiling of counterfeit medicines.
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Resumo
Introdução
Novas Substâncias Psicoativas (NSP) são
drogas de abuso ainda não controladas internacionalmente, mas que podem representar riscos
à saúde. O mercado de NSP é muito dinâmico e
diverso – já foram identificadas mais de 800 moléculas diferentes –, o que requer novas abordagens legislativas para combater o problema.

Objetivo
Para controlar substâncias, em complemento à listagem nominal, o Brasil passou a adotar o sistema de legislação genérica para canabinoides sintéticos (em 2016) e para catinonas sintéticas (em 2017). O objeto deste trabalho é relatar o processo de elaboração da proposta normativa que culminou com a adoção do sistema
genérico para o grupo de NSP das catinonas sintéticas.

Métodos
O Grupo de Trabalho (GT) instituído pela
Portaria 898/15, formado por Anvisa e Ministério
da Justiça e Segurança Pública, elaborou a proposta de classificação genérica para catinonas
sintéticas, com base em legislações internacionais, publicações científicas sobre relação estrutura química vs. atividade biológica e materiais
da Organização das Nações Unidas. O intercâmbio de informações e experiências entre as diferentes áreas (sanitária, forense, jurídica e política sobre drogas) foi fundamental, considerando
o caráter multidisciplinar do tema.

Resultados
Como resultado dos trabalhos do GT, foi incluída a classe estrutural das catinonas sintéticas
na Port. SVS/MS 344/98 – norma que contém as
substâncias definidas como DROGAS pela Lei
11.343/2006.
A legislação genérica define uma estrutura
molecular nuclear e especifica possíveis variações particulares na estrutura (substituintes).
Passam a ser proibidas automaticamente todas
as substâncias cujo esqueleto molecular se enquadre na definição, com exceção das isenções
de controle (como para os componentes de medicamentos registrados).
Na Figura 1 pode ser observada a estrutura
genérica definida para catinonas sintéticas e um
exemplo de molécula que se enquadra.
Catinonas sintéticas são a 2ª classe de NSP
mais apreendida globalmente. São estimulantes
do Sistema Nervoso Central e imitam os efeitos
de drogas tradicionais e proibidas, como cocaína,
metanfetamina e ecstasy. Podem causar efeitos
adversos, como: visão embaçada, ansiedade,
depressão pós uso, confusão, alucinação, psicose
aguda, mania, agressividade e perda de memória, além de dano ao fígado e rins, aumento da
pressão sanguínea, tremor e desenvolvimento de
tolerância e dependência.
Em geral, são vendidas na forma de pó ou
comprimido. Há relatos também de uso injetável
para melhorar o desempenho sexual, o que
agrava o risco de transmissão de doenças.
Algumas catinonas sob controle internacional são: alfa-PVP, MDPV, mefedrona e metilona.
Catinona, presente na planta khat (catha
edulis), é o protótipo molecular para a síntese
destas moléculas.
A legislação genérica é vantajosa por con-

trolar simultaneamente grande número de substâncias, sem a necessidade de listá-las individualmente, incluindo até drogas que ainda não foram identificadas no país, potencialmente prevenindo seu aparecimento.
É especialmente eficiente para NSP, pois é
comum a realização de pequenas alterações estruturais em moléculas já controladas, para burlar as medidas de controle impostas às substâncias originais.

Conclusões
O mercado de NSP continua altamente
complexo, representando riscos à saúde pública
e desafios para a política antidrogas.
A adoção de legislação genérica representa
evolução no sistema brasileiro de combate às
drogas, reprimindo o aparecimento e disseminação.
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Resumo
Introdução
A cocaína (COC) é um composto estimulante do sistema nervoso central, e também é
uma das drogas proscritas mais consumida no
Brasil e no mundo. A sua identificação em uma
apreensão para o exame de constatação é realizada através de teste colorimétrico Scott utilizando solução ácida de Co(SCN)2 onde a mudança de cor rosa para azul configura resultado
positivo para a droga. Esta técnica apresenta
certo grau de seletividade, mas, ela não está totalmente desprovida de interferência, por isso
este teste se encaixa na categoria C, conforme a
tabela de classificação do grupo de trabalho científico SWGDRUG que varia de A a C, sendo A a
técnica que possui o maior poder discriminante
de droga.
A coloração azul observada no
teste Scott é resultado da formação de complexo
metálico neutro Co(SCN)2(H2O)2(COC)2, no entanto este complexo não se forma exclusivamente em presença de COC. Diversas outras
substâncias contendo amina terciária, como os
fármacos lidocaína e procaína, que são de circulação permitida, podem formar o complexo e gerar falsos-positivos. Além disso, a formação de
complexos entre Co e compostos presentes no
leite em pó e no fermento também resultariam
em coloração roxa no resultado final acarretando
em resultados duvidosos, colocando assim, a liberdade de inocentes em risco.

Objetivo
Para contornar essa desvantagem da técnica colorimétrica e propiciar resultados mais
confiáveis e de rápida obtenção sem necessitar
de etapa laboriosa de preparo de amostra e consumo de solvente orgânico, este trabalho propõe
a utilização de técnicas vibracionais como espectroscopia Raman que é uma técnica de classificação A e que não consome material de corpo de
delito permitindo a preservação da amostra e

manutenção para uma análise definitiva ou contra prova na cadeia de custódia.

Métodos
A COC pode ser identificada pelas bandas
Raman que caracterizam assuas vibrações moleculares, mesmo quando ela se encontra em uma
mistura contendo substâncias intencionalmente
adicionadas para aumentar o lucro dos traficantes, e que podem também, intensificar ou mimetizar o efeito da droga (i.e. cafeína, lidocaína, levamisol, e fenacetina). Para facilitar a sua detecção nessas misturas, e favorecer a tomada de
decisão correta, utilizou-se a ferramenta quimiométrica conhecida como Resolução de Curva
Multivariada-Mínimos
Quadrados Alternados
(MRC-ALS) que decompõe um conjunto de dados
espectral da mistura em produto de matrizes dos
compostos puros e matriz de contribuição relativa da imagem hiperespectral.

Resultados
Com isso, foi possível detectar a COC em
amostra apreendida gentilmente cedida pela polícia cientifica de São Paulo cuja composição, determinada por cromatografia gasosa acoplada a
espectrometria de massas, era de Levamisol, Fenacetina (FEN), Cafeína (CAF), Lidocaína, COC,
cis-cinamoilcocaínca e trans-cinamoilcocaína na
proporção em massa de 2,7%; 0,7%; 33,3%;
21,2%; 24%; 0,3% e 0,3%, respectivamente. O
conjunto de espectros da amostra foi obtido utilizando radiação laser 785 nm, foram feitos mapeamentos em triplicata no modo streamline de
20 minutos em uma área de 68 x 35 µm de uma
quantidade mínima de amostra sólida (~1 mg)
somando 2380 espectros a cada medida. Em seguida, os conjuntos de espectros foram analisados por MCR-ALS em ambiente Matlab® e as
bandas resolvidas em espectros puros dos componentes das amostras.

Conclusões
Dessa forma foi possível identificar os compostos majoritários COC, FEN e CAF mostrando,
também, a potencialidade do método para determinar o perfil químico da amostra, facilitando assim, o rastreamento de traficantes que usam as
mesmas substancias para “adulterar” a droga e
mapeamento da distribuição da mesma.
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Resumo
Introdução
A falsificação e contrabando de medicamentos é um problema crescente em todo
mundo, sendo objeto de controle dos órgãos governamentais. A toxina botulínica, produzida naturalmente pela bactéria Clostridium botulinum,
é um agente biológico obtido laboratorialmente.
Existem oito tipos sorológicos de toxina, sendo a
do tipo “A” a mais potente e por isto utilizada
clinicamente[1]. O complexo ativo consiste em
uma neurotoxina de massa molecular relativa de
150 kDa, uma proteína não tóxica de massa molecular relativa de 130 kDa e várias hemaglutininas com massas moleculares relativas entre 14
kDa e 43 kDa[2]. O seu uso para diversos tratamentos de saúde e estéticos tem provocado um
aumento de seu valor comercial, levando à produção de medicamentos falsos e da venda de
medicamentos de fabricação estrangeira, principalmente de origem da China, sem o devido registro na ANVISA.

Objetivo
O presente trabalho visa a demonstrar os
resultados obtidos com análises laboratoriais utilizando as técnicas Eletroforese em Gel de Poliacrilamida na presença de dodecil-sulfato de sódio
(SDS-PAGE), Cromatografia em Fase Gasosa
acoplada à Espectrometria de Massas (CG/EM) e
Espectrometria de massas com ionização e dessorção a laser assistida por matriz e detecção por
tempo de vôo (MALDI-TOF) para caracterização
da presença ou não da toxina botulínica do tipo
A em medicamentos de origem chinesa, sem registro na ANVISA, aprendidos pela Polícia Federal
em Pernambuco, comparando os resultados obtidos com padrões farmacêuticos idôneos.

Métodos
Inicialmente, foram coletadas 22 amostras
de produtos apreendidos, utilizando-se as sistemáticas e técnicas clássicas de separação e identificação de substâncias, recomendadas pela literatura especializada (e.g. R. L. Shriner e outros
em “The Systematic Identification of Organic
Compounds”, R. M. Silverstein e outros em
“Identificação Espectroscópica de Compostos Orgânicos” e British Pharmacopoeia 2009 em “Botulinum Toxin Type A For Injection”) As amostras
dos produtos farmacêuticos questionados foram
submetidas a processos de extração com solvente apropriado. Os extratos então obtidos foram filtrados e submetidos a análise, descritas a
seguir:
- Eletroforese em Gel de Poliacrilamida na
presença de dodecil-sulfato de sódio (SDSPAGE). Técnica destinada à determinação de
componentes proteicos. O procedimento empregou corrente contínua e, após a eletroforese, os
géis foram submetidos a solução contendo prata
para revelação das bandas de proteína. A análise
foi executada com um módulo de transferência
da BioAgency.
- Cromatografia em Fase Gasosa acoplada
à Espectrometria de Massas (CG/EM). Análise direcionada à identificação de alguns compostos
orgânicos. Foi empregado o cromatógrafo Agilent
Technologies 6890N, com coluna HP-5MS, detector seletivo de massas (operando a 70 eV) Agilent Technologies 5973 Inert e injetor automático
Agilent Technologies 7683B Series.
- Espectrometria de massas com ionização
e dessorção a laser assistida por matriz e detecção por tempo de vôo (MALDI-TOF). Foi utilizado
um espectrômetro de marca Bruker Daltonics,
modelo Autoflex III, com Laser Nd:YAG, 355nm,
freqüência 100 Hz; programa FlexControl, versão 3.0 (Bruker) e placa MALDI, modelo MTP
384 ground steel (Bruker). A aquisição dos espectros foi realizada em modo linear positivo,

voltagem de aceleração: 20 kV, utilizando calibração externa com mistura padrão de proteínas.
Os resultados obtidos foram confrontados
com com resultados observados com os produtos
farmacêuticos registrados na ANVISA, e com os
padrões de massa molecular.

Resultados
As análises por CG/EM identificaram a presença dos açúcares sacarose e manitol. Alguns
dos outros picos visualizados nos cromatogramas das amostras analisadas foram identificados
como outros açúcares mais complexos.
Por meio das análises SDS – PAGE e
MALDI-TOF foram observadas em apenas em 3
das 22 amostras analisadas, marcações fracas de
bandas relativas a albumina, com 66 kDa, hemaglutininas, entre 14 e 43 kDa, e do complexo
ativo da toxina botulínica tipo A, com 150 kDa.

Conclusões
Dessa forma, através dos resultados dos
métodos empregados, foi possível identificar nas
amostras analisadas, apenas sacarose, manitol
e outros açúcares, normalmente empregados
com estabilizantes Exceto em 3 amostras, onde
também foram detectadas pequenas quantidades de hematoglutininas, albumina e do complexo ativo da toxina botulínica tipo A
Foi possível, então com os métodos empregados constatar que os produtos farmacêuticos
apreendidos de origem chinesa não continham
quantidade detectável, ou pequena quantidade
(3 amostras) da Toxina Botulínica Tipo. O protocolo de análises desenvolvido com este trabalho,
pode ser útil para a elaboração de procedimento
operacional padrão para futuras análises deste
tipo de produto, por parte dos laboratórios forenses.
Palavras-chaves: CG-MS, Eletroforese,
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Resumo
Introdução
Cocaine is a natural product extracted from
the leaves of Erythroxylum coca, which is endemic in the region of the Andean Amazon. Favorable cultivation, simple extraction and its
psychoactive effect made cocaine one of the
most relevant substances in international drug
trafficking. The PeQui Project (Drug Chemical
Profiling) is an initiative of the Brazilian Federal
Police (BFP) and one goal is to determine the
qualitative and quantitative profile of seizures of
cocaine. The project began in 2009 with cocaine
seizures in selected Brazilian States and PeQui is
recently focusing BPF throughout all country. The
monitored substances are the adulterants benzocaine, paracetamol, phenacetin, caffeine, lidocaine,
aminopyrine,
levamisole,
procaine,
hydroxyzine and diltiazem, as well the natural alkaloids cocaine, cis-cinnamoylcocaine and transcinnamoylcocaine. The adulterants are added by
the traffickers while cocaine and the cis- and
trans- isomers of cinnamoylcocaine are direct
products of the extraction of the Erythroxylum
coca leaf and are related to the oxidation processes during extraction and purification. This work
studied samples seized in seven Brazilian States
(MS, MT, AM, ES, PR, RN and SP), where the last
four have big port cities with a great history in
maritime drug international traffic. The study reveals the purity levels of cocaine seized by BFP,
as well as aspects related to the predominance
of adulterants and the main form of cocaine for
export.

Objetivo
To delineate a qualitative and quantitative
profile of cocaine seizures over the last 5 years
in the scope of action of the BFP in seven Brazilian states.

Métodos
Cocaine base samples are homogenized
using liquid nitrogen, porcelain mortar and pestle, and the hydrochloride salt (powder) with only
glass mortar and pestle. A sample part is analyzed by FT-IR and a mass of 12-12.5mg is
weighed and diluted with 10ml of a solution of
dipentyl-phthalate (internal standard) in chloroform at 512mg / l. Cocaine and blank control
samples are prepared along with seized samples
and the contents of the analytes cocaine and the
cis- and trans- isomers of cinnamoylcocaine are
checked with control chart for each batch of approximately 30 samples. All samples are analyzed by Gas Chromatography / Flame Ionization
Detector (CG / FID) in a validated method in the
BFP forensic chemistry SEPLAB/INC lab (accredited NBR 17025: 2011).

Resultados
A total of 785 cocaine samples seized
between 2013 and 2018 in seven Brazilian states
(AM, ES, MS, MT, PR, RN and SP), were analyzed.
The samples come from 350 BFP seizures with
reference to approximately 81 tons of cocaine
apprehended. The overall average concentration
of cocaine in the samples studied is 68%, while
the purity average for cocaine hydrochloride salt
is 82% and for base is 55%. Most seizures contain cocaine base (53%) and only 31% present
hydrochloride salt cocaine. The frequency of
adulterants in the samples is phenacetin (37%),
levamisole (10%), aminopyrine (8%), paracetamol (6%), caffeine and lidocaine (5%) and benzocaine (2%). About 30% of the samples are
unadulterated. The most common adulterant in
cocaine hydrochloride salt is levamisole (32%)
and seizures are usually unadulterated (65%).
For cocaine base the most common adulterant is
phenacetin (65%) and unadulterated samples
are less frequent (31%). The relationship
between cis and trans-cinnamoylcocaine shows
that 44% of samples are moderately oxidized,

30% highly oxidized and 24% non-oxidized.
While cocaine hydrochloride salt is highly oxidized (71%) or moderately (26%), cocaine base is
moderately (51%) to non-oxidized (40%). While
samples of the ES, PR and SP States are all in the
hydrochloride salt form, the MS samples are 65%
and the AM 56% in that form. In MT, samples in
the form of cocaine base represent 64% and in
RN the ratio is 23% for cocaine hydrochloride salt
and 45% for cocaine base.

Conclusões
The cocaine seizures studied are mainly in
the hydrochloride salt form with an average content of 82%, significantly higher than cocaine
base, which has 55% of average cocaine content.
The cocaine hydrochloride salt samples also have
higher levels of oxidation purification than the
base cocaine samples and had levamisole as the
main cutting agent. The trafficking of cocaine
hydrochloride salt related to the type of sample
analyzed in this study represents seizures of tens
of tons of the drug with high levels, confirming
its predominant destination for international traffic.
Palavras-chaves: Cocaine, PeQui, Profile
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Resumo
Introdução
A substância MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina), também amplamente referida
como “ecstasy” e “Molly” (Saleemi et al, 2017),
é um psicoativo derivado de anfetamina utilizado
para fins recreativos em todo o mundo (United
Nations World Drug Report, 2013). É certamente
o mais conhecido exemplo entre estas substâncias, uma vez vista seu crescimento na década
de 1990 até os dias atuais (Neto, José Coelho et
al, 2018).
De acordo com os resultados do Global
Drug Survey (2017), o uso do MDMA entre os
participantes do teste ultrapassou a cocaína, tornando o MDMA o segundo medicamento não legal mais usado globalmente, perdendo apenas
para a Cannabis.
No Brasil, a falta de dados sobre o tema é
um fator a ser destacado. Em escala nacional,
além dos dados de instituições internacionais, há
poucos números que permitam outros tipos de
comparação como, por exemplo, as apreensões,
divulgadas pelas polícias e mídias de seus respectivos estados.
O perfil tradicional das análises periciais de
drogas envolve numerosas técnicas analíticas.
Na literatura, a técnica mais citada para análise
de comprimidos de “Ecstasy” foi a cromatografia
gasosa acoplada à espectrometria de massas
(GC-MS) (Cheng, JY. et al, 2006; Bonadio F. et
al, 2009; Giebink, PJ. et al, 2011).

Objetivo
Obter substância de referência a partir do
material apreendido para desenvolvimento e validação de metodologia analítica a qual poderá
ser futuramente utilizada pelas polícias em análises qualitativas e quantitativas em futuras
apreensões.

Métodos
Para isolamento e purificação da substância, foi utilizado uma cromatografia em coluna,
onde a fase estacionaria (Sephadex LH-20®)
(Seger, Christoph et al, 2006; Bozicevic, Alen et
al, 2017; Saeidnia, Soodabeh et al, 2012; Peng,
Zhongkui et al, 2001.) foi empacotada em metanol e transferida para uma coluna de vidro (33
cm x 0,45 cm). A amostra (70 mg) disponibilizada pela polícia foi dissolvida em 1 mL de metanol e aplicada ao sistema cromatográfico clássico. A eluição foi realizada com 100 mL de metanol, e sendo abastecida com metanol a um
fluxo contínuo. O fluxo de vazão foi 0,3 mL/min.
Foram coletados 1,5 mL para cada uma das 85
frações as quais foram evaporadas até completa
secura. As amostras foram ressuspendidas com
alíquotas de 1,0 mL de metanol (Merck®,
Darmstadt, Alemanha) para serem analisadas
por GC-MS.
Para a análise cromatográfica foi utilizado
equipamento da marca Agilent® (Agilent
Technologies, Santa Clara, CA), modelo 7890A
com amostrador automático modelo GC Sampler
120 acoplado ao espectrômetro de massas modelo 5975C inert XL equipado com coluna cromatográfica HP-5MS (30 m x 250 µm x 0.25 µm)
(Agilent Technologies). Os espectros de massas
foram então comparados com as bibliotecas
Swgdrug, Cayman, NIST 17 e Wiley. Os dados
foram processados e editados com o software
Agilent Technologies Data Analisys fornecido
pelo fabricante.

Resultados
A cromatografia por exclusão demonstrouse eficiente no processo de purificação da MDMA
apreendido. Apenas uma fração continha a substância psicotrópica. Desta forma, a pureza cromatográfica observada para o MDMA foi de 100
%. A identificação foi realizada através da comparação com os espectros de massas de bibliotecas indicando semelhança entre os espectros superior a 88%. O rendimento foi em torno de 5 %.

Novos procedimentos cromatográficos estão
sendo testados para se verificar se há um acrescimento no rendimento do isolamento sem interferência na pureza do MDMA obtido. Além disso,
estudos de escalonamento do processo de isolamento estão sendo realizados.

Conclusões
A obtenção de padrões para que possam
ser identificados inequivocamente entorpecentes
presentes em misturas muito complexas que
eventualmente possam conter substâncias que
visam mascarar a presença da droga e para
quantifica-los quando necessário, demonstra-se
cada vez mais necessária conforme as apreensões realizadas indicam cada vez mais sofisticação no tráfico de ecstasy. Este estudo tem revelado que amostras contendo impurezas podem
ser bem separadas usando a Sephadex LH-20®
objetivando a obtenção de MDMA com alto grau
de pureza. Outras técnicas cromatográficas
ainda estão sendo testadas para verificar a possibilidade de aumentar o rendimento do isolamento sem diminuir o grau de pureza obtido assim como a possibilidade de escalonamento do
processo.
Palavras-chaves: CG/MS, Isolamento,
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Resumo
Introdução
A técnica de espalhamento Raman pode
ser utilizada para levantar informações sobre os
pigmentos usados em pinturas de obras de arte.
Cada pigmento tem um espectro Raman específico devido às características químicas e estruturais das moléculas envolvidas. Esses espectros
provêm informações tal qual uma assinatura ou
impressão digital química de cada material ou
composto.

Objetivo
Nosso objetivo a longo prazo é determinar
um procedimento padrão para autenticação de
obras de arte por meio da técnica de espalhamento Raman. Para isso é necessário a sistematização e comparação dos espectros Raman para
diversos pigmentos de diferentes marcas de tinta
óleo nacionais e internacionais buscando uma
padronização no processo de análise. Em uma
primeira abordagem analisamos um conjunto de
tintas óleo vermelhas da marca Corfix. Todas
elas têm um código de identificação padrão internacional PRXX (P-pigment e R-red), o qual utilizamos na identificação das mesmas.

Métodos
Os espectros Raman foram obtidos usando
o microscópio Confocal Raman WITEC 300R Alpha, localizado no Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR. Utilizou-se a fonte de excitação a
laser (λ0) de 532 nm, com baixa potência e lente
focalizadora de 50X. As medidas foram realizadas à temperatura ambiente, visando a operacionalidade do método empregado. Analisamos os
espectros de cinco pigmentos de vermelho
(PR108, PR83, PR112, PR122, PR170).

Resultados
É possível observar diferenças nos espectros Raman para os diferentes pigmentos. Por

causa da excitação em energia superior, todos os
espectros apresentaram forte emissão luminosa
concomitante com o espectro Raman, mascarando em certas situações a assinatura da molécula de interesse. Porém, ao mesmo tempo, essa
luminescência mostrou-se característica para
cada um dos pigmentos. Apesar de todas as tintas serem vermelhas, contudo com tonalidades
diferentes, suas luminescências observadas são
também diferentes para cada pigmento de vermelho, porém de uma maneira tal que é possível
identificar cada um deles por seu espectro característico de emissão luminosa, resultado ainda
inédito na literatura da área. De maneira a testar
como os espectros evoluíam com o envelhecimento da tinta (pensando em identificação de
possível fraude recente, ou repintura em obras
de arte) foram repetidos os experimentos a cada
três meses, nas mesmas amostras, cobrindo
uma faixa temporal de um ano.

Conclusões
Foi observada uma pequena mudança nas
luminescências, provavelmente devida à evaporação do solvente; apesar disso, a diferença entre os diversos pigmentos vermelhos analisados
ainda apresentaram espectros distintos entre si,
como no caso da tinta fresca. Essa diferença
marcante nas luminescências para diferentes
pigmentos de vermelho mostra a possibilidade
de diferenciação dos materiais utilizando apenas
a luminescência, o que pode se tornar uma possível rota para a autenticação de obras de arte.
Os autores agradecem o apoio financeiro
de CAPES, CNPq e Fundação Araucária.
Palavras-chaves: Análise de
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Tintas,

Cannabinomimetics metabolism study for comprehensive target monitoring application in forensic toxicology by liquid chromatography
coupled to high resolution mass spectrometry (HPLC-MS)
Geovana M deLima Gomes 1,2, William Dias Ribeiro 2,3, Daniely Silva Oliveira 2,3,
Henrique Marcelo Gualberto Pereira 2,3, Vinícius Sardela 1
1 UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, Brasil ), 2 LBCD Labortório Brasileiro de Controle de Dopagem (Avenida Horácio Macedo, Ilha do Fundão, RJ, Brasil), 3 LADETEC - Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (Avenida Horácio Macedo, Ilha do Fundão, RJ, Brasil)

Resumo
Introdução
Synthetic cannabinoids (SCs) is a group of
hundreds of molecules with high risk of consumption that have emerged as drugs of abuse.
These new psychoactive substances are chemically very diverse and currently have 14 recognizable chemical families. JWHs is a group of SCs,
with similar pharmacological and structural relationship, containing, essentially, a naphthenic
ring attached to an alkylindole moiety by a carboxyl. This huge diversity of structures turned
the detection of cannabinoids a major challenge
in forensic analysis. In order to decrease the
complexity of analysis, it is a great advantage to
have some knowledge about the biotransformation process of JWH as well as their fragmentation patterns. In addition, to elucidate where the
transformation occurs would help to develop a
comprehensive analysis with a non-target approach. Due to the high orthology of zebrafish
enzymes with the human cytochrome P450 enzymatic system is possible to avoid the obstacle of
the ethical barrier that prohibits human testing
for non-approved drugs.

Objetivo
This project aimed to investigate the biotransformation pathways of JWH-007, JWH-016,
JWH-020, JWH-098, JWH-081, JWH-073 and
JWH-147 using Zebrafish water tank (ZWT) model in order to obtain target metabolites for forensic toxicology. In addition, the fragmentation
pattern of JWH and its metabolites were explored
to find common fragments of different JWHs that
could simplify the detection of this huge class of
substances in a single detection window.

Métodos
Therefore, a metabolism study was developed using the in vivo model zebrafish (Danio
Rerio). 1 mg of JWH-007, JWH-016, JWH-020,
JWH-098, JWH-081, JWH-073 and JWH-147
were administered to 200 mL of water tanks containing 8 fish, one substance for each tank. The
negative control consisted of the tank with fish,
without drug. Samples were collected during the
eight hours of the experiment and further analyzed by liquid chromatography coupled with high
resolution mass spectrometry.

Resultados
As a result, hydroxylation in the N-alkyl
chain reactions generated metabolites found in
all JWHs studied. For JWH-073, JWH-N-4hydroxybutyl was the most intense metabolite
detected in 8 h. In addition, its oxidated carboxylic acid metabolite could be detected. These
results show that biotransformation occurs predominantly in the alkyl indole region of the molecule, maintaining the naphthenic ring intact.
Thus, a common fragment to various cannabinoids in this study could be evaluated in order to
enable non-target monitoring. Through the AIF
analyzes it was found that JWH-007, JWH-016,
JWH-020, JWH-073 and JWH-147 have as base
peak the same fragment m/z 155.04914. It is referred to the naphthenic ring that is not part of
the main biotransformation of these substances.
For JWH-081 and JWH-098 the fragment in m/z
185.06025 was identified as the naphthenic ring
with the addition of a methyl ether.

Conclusões
Through the metabolites elucidation, it was
possible to identify common fragments to a specific group of synthetic cannabinoids, JWHs. In

addition, set a specific database for cannabinoids
to be used to complement the data analysis in
case of suspicion.
Palavras-chaves:
cannabinomimetic,
metabolism, toxicology, comprehensive target,
zebrafish model
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Resumo
Introdução
Os inalantes ou solventes são quaisquer
substâncias químicas com a propriedade de se
volatilizar facilmente pelo seu baixo ponto de
ebulição, podendo ser inalados voluntariamente
para obtenção de estado mental alterado, sendo
bastante utilizados com fins recreativos [1, 2].
São rapidamente absorvidos pelos pulmões devido às suas propriedades lipofílicas e de volatilidade, com capacidade de desenvolver toxicidade
aguda e crônica em diversos órgãos e sistemas
e, ainda, de determinar dependência, crise de
abstinência e até a morte [2]. Os solventes são
amplamente reconhecidos como drogas de abuso
na infância e na adolescência [3], e uma das razões é a facilidade de aquisição, pois estes podem ser encontrados em grande variedade de
produtos comerciais do dia a dia (esmaltes, colas, tintas, tíner, propelentes, gasolina, removedores, vernizes etc.) [4, 5], possuindo mais de
um componente tóxico, na maioria das vezes [1,
8]. As substâncias inalantes estão listadas na
portaria nº 344 de 12/05/1998 do Ministério da
Saúde, que também regulamenta sua comercialização. Por serem consideradas drogas também
estão sujeitas à lei 11.343 de 23/08/2016, que
prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e
dependentes de drogas; estabelece normas para
repressão à produção não autorizada e ao tráfico
ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências.

Objetivo
Este estudo teve como objetivo traçar um
panorama das perícias realizadas em amostras
de inalantes apreendidas nos anos de 2014 a
2018 nos 76 municípios atendidos pelo 3º Núcleo
de Polícia Científica do estado da Paraíba.

Métodos
Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva utilizando como base de dados o sistema
de registros de laudos periciais do Núcleo de Laboratórios Forenses de Campina Grande (NULFCG), foi realizada em Janeiro a Fevereiro de 2019
e ficou centrada no perfil dos iniciados e na identificação e constituição das substâncias apreendidas.

Resultados
Durante o período, foram registradas 126
ocorrências envolvendo substâncias volateis,
tendo sido verificado um crescimento considerável ao longo do período analisado. Foram desconsiderados 16 casos por apresentarem problemas quanto à identificação da substância, devido
a prejuízos das amostras. Das 110 amostras avaliadas, 11,8% (n=13) apresentaram mais de um
indiciado, totalizando 133 pessoas envolvidas,
dos quais 80,5% (n=107) corresponderam ao
sexo masculino. No que tange à faixa etária,
25,6% (n=34) não apresentavam maioridade
penal à época do delito. Nas 110 amostras avaliadas, foi possível identificar a ocorrência dos seguintes solventes: diclorometano (54,5%), clorofórmio (40%), tricloroetileno (26,4%), tolueno
(11,8%) e acetona (0,9%). Na avaliação de composição foi verificado desde sistemas simples a
quaternários, sendo 25,5% (n=28) dos resultados constituídos por misturas de solventes. A
apreensão de inalantes combinados apresentou
crescimento correspondente a 19,1% no período
estudado. Além disso, verificou-se, entre os anos
de 2014 e 2018, um aumento de 30,1% nas
apreensões de diclorometano, 18,2% de tricloroetileno, além de uma diminuição de 2,8% para o
clorofórmio, não sendo encontradas grandes variações para tolueno e acetona.

Conclusões
Foi possível concluir que o número de ocorrências envolvendo inalantes vem aumentando
com os anos, assim como, verificou-se que ocorreu uma mudança no perfil dos inalantes mais
recorrentes nas apreensões, o que evidencia a
necessidades de medidas mais restritivas no
controle de comercialização dos solventes e a implementação de campanhas de sensibilização e
orientação dos danos causados por essas substâncias à saúde do usuário.
Palavras-chaves: INALANTES, SOLVENTES, CLOROFORMIO
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Resumo
Introdução
Determination of latent fingermark compounds is potentially advantageous for identification during investigative process1. The use of
mass spectrometry (MS) with laser desorption /
ionization (LDI) and matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) sources is a promising
technique in forensic research. In addition, the
combination of the MALDI technique with mass
image spectrometry (MALDI IMS) is considered
an efficient analytical tool to determine the spatial distribution of several molecules on the surface of the analyzed sample2,3.

Objetivo
The aim of this work was to evaluate preliminary the fingerprint contend of a series of
aged marks with high resolution mass spectrometry analyzes using the LDI / MALDI sources
and studies of the chemical distribution of the
main compounds detected were addressed by
MALDI IMS.The aim of this work was to evaluate
preliminary the fingerprint contend of a series of
aged marks with high resolution mass spectrometry analyzes using the LDI / MALDI sources
and studies of the chemical distribution of the
main compounds detected were addressed by
MALDI IMS.

Métodos
Natural fingerprints of 4 donors (2 women
and 2 men)4 were used in this investigation.
Sampling was performed on the thumb and forefinger indicator of and placed on filter paper 903
Whatman®. The matrix α-cyano-4-hydroxycinnamic (CHCA), purchased from Sigma-Aldrich

Chemicals, USA, in the concentration of 2.0 mg
mL-1, were used in the analyzes by MALDI IMS.
In order to verify the influence of time on fingerprint compounds, the samples were taken at times of zero, 24h, 48h, 72h, 96h, 10 days, 15
days, 20 days and 30 days. All analyzes were
performed on the equipment FT-ICR Mass Spectrometer. Bruker Daltonics, Bremen, Germany.
9.4 T Solarix equipped with a laser smartbeam II
(355 nm) and LDI/MALDI source, positive ionization mode and range m/z 150 a 1500. The intensity of the laser was modified according to the
energy required for the ionization in each sample
ranging from 8 to 65%. For the analysis of
MALDI(+) MS and IMS, the matrix were deposited with the aid of sprayer assisted by ESI probe,
with continuous flow and controlled time, 50 µL
min-1 and 1 minute, respectively.
For the acquisitions of imaging by
MALDI(+) IMS the specters FT-ICR were accumulated by 1 scan of 100 laser shots per pixel
with a spatial resolution of 50 μm × 50 μm and
a mean laser intensity of 50% for the ionization
of each fingermark. Finally, the imaging data and
spectral data were processed with the FlexImaging 3.0 and DataAnalysis (Bruker) software,
respectively.

Resultados
The analysis by LDI MS allowed to detect
compounds commonly found in fingerprints, such
as exogenous dimethyldioctadecylammonium, in
the form of ion, m/z 550.62853 and squalene
with potassium adduct, m/z 449.35441, however
for laser power was required by approximately
60%. The data analysis showed small changes in
the intensities of the detected ions and the detected compounds remained over the time. The
preliminary chemical imaging studies by MALDI

IMS show the distribution of the monitored compounds along to the fingerprint . Also the chemical imaging by MALDI IMS could provided the pictorial image of fingerprints, without need any reagent for development the fingerprint.

Conclusões
The use of the FT-ICR MS mass spectrometer with the LDI / MALDI sources in this study of
fingerprint content has proved to be a promising
technique. This was the first step of a major
study about fingerprints compounds and aging
profile of this forensic evidence.
Palavras-chaves: Forensic Identification,
Mass Spectrometry, MALDI, mass image spectrometry , LDI
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Resumo
Introdução
A cromatografia gasosa com detecção por
espectrometria de massas (CG/EM) é considerada a técnica de referência para a identificação
de drogas de abuso, incluindo novas substâncias
psicoativas – NSP, em laboratórios forenses. Isso
se deve ao fato de que, por meio dessa técnica,
é possível separar e identificar rotineiramente
muitos componentes em matrizes complexas,
bem como obter espectros de massas reprodutíveis, sendo possível criar bibliotecas de espectros. No entanto, a cromatografia gasosa encontra dificuldades na análise de compostos termicamente instáveis ou polares, como as feniletilaminas do tipo 25X-NBOH (X = Br, Cl, I, H, Etil,
etc). Nesses casos, etapas adicionais de derivatização podem ser a única maneira de analisar e
identificar esse tipo de substância por CG.

Objetivo
Testar diferentes agentes derivatizantes
que permita a análise de substâncias do tipo
25X-NBOH por cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massa.

Métodos
Para a execução dos ensaios experimentais
foram empregadas amostras de apreensões realizadas pela Polícia Federal, sendo uma amostra
em pó e extratos secos obtidos de 4 conjuntos
selos do “tipo LSD” contendo 25I-NBOH, extratos
secos de 2 conjuntos de selos contendo 25BNBOH e extrato seco de 1 conjunto de selos contendo 25I-NBOH, 25C-NBOH e 25H-NBOH. Como
agentes derivatizantes foram utilizados o N-metil-N-trifluoroacetamida (MSTFA), N-O-Bis-(trimetilsilil)-trifluoroacetamida (BSTFA) e anidrido
acético + piridina (1:1). Utilizou-se aquecimento
convencional a uma temperatura de 70ºC durante 1 hora.
O analisador utilizado foi o CG/EM da
marca Agilent modelo 7890A com detector HEDEM de eixo triplo modelo 5975C e coluna da

Resultados
Tanto a reação de sililação quanto de acetilação produziram derivativos. A reação de sililação utilizando MSTFA produziu dois derivativos,
mono-TMS e di-TMS. No entanto, quando se utilizou como agente sililante o BSTFA, observou-se
a formação de apenas um derivativo, o monoTMS. Na maioria dos casos, a intensidade do pico
do derivativo mono-TMS, obtido por meio da derivatização com BSTFA, foi baixa se comparada
com a intensidade dos picos obtidos para as mesmas amostras derivatizadas com MSTFA.
No caso da acetilação utilizando anidrido
acético, também foi formado apenas um derivado acetilado, mas neste caso levou a um derivativo di-acetilado.
Observou-se também nas amostras extraídas de selos a presença de açúcares, além das
substâncias do tipo 25X-NBOH.

Conclusões
A derivatização se mostrou eficiente para a
análise de feniletilaminas do tipo 25X-NBOH. No
caso da sililação, se for utilizada a metodologia
adotada, recomenda-se a utilização de MSTFA.
O agente derivatizante que gerou melhores
resultados nos experimentos realizados foi o anidrido acético com piridina. A acetilação é uma
técnica barata e bastante acessível aos laboratórios forenses e, por meio dos testes realizados,
comprovou-se que promove reações de alto rendimento.
Ademais, a derivatização também trouxe
informações adicionais sobre outros componentes dos selos, podendo ser utilizada em conjunto
com outras análises para obtenção do perfil químico do material.
Palavras-chaves: 25X-NBOH, 25I-NBOH,
Derivatização, Novas substâncias psicoativas
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Resumo
Introdução
De acordo com o UNODC (United Nations
Office on Drugs and Crime), o comportamento
das novas substâncias psicoativas (NPS) não é
bem conhecido, pois as propriedades físico-químicas e farmacológicas não são facilmente encontradas. Muitos dos efeitos nocivos e fatalidades foram associadas à cannabis sintética. O conhecimento sobre essas substâncias é muito importante para a ciência criminal. Uma maior
quantidade de informações pode auxiliar tanto a
aplicação da lei e quanto políticas de redução de
danos. Além disso, também pode fornecer padrões de análise e classificações de similiariadade para novas substâncias encontradas. Nesse
sentido, os métodos in silico são uma alternativa
para entender o comportamento dessas novas
substâncias, uma vez que as medidas experimentais costumam consumir muito tempo e podem envolver altos custos

Objetivo
O principal objetivo deste trabalho foi avaliar uma série de canabinoides sintéticos identificados em amostras forenses, tanto em relação a
detecção para criação de padrões teóricos,
quanto as suas respectivas toxicidades.

Métodos
Em um primeiro momento estudamos aspectos relacionados à detecção. Foi utilizado o
pacote ORCA 4.0.1. utilizando teoria de densidade funcional para a obtenção dos espetros teóricos de infravermelho e RMN. A simulação de espectros pode servir como referência de análise
para novas substâncias, uma vez que padrões
experimentais são geralmente caros, raros e de

difícil acesso. Na segunda parte do trabalho estudamos essas moléculas com relação à toxicidade, neste caso utilizamos diferentes softwares
online de uso livre para predizer e classificar em
relação as toxicidades, além de utilizar valores
experimentais de receptores CB1 e CB2 humanos, complementando os dados com o uso do
docking molecular feito em dois programas com
algoritmos distintos, o iGEMDOCK e PyRx.

Resultados
Nos dois estudos os resultados foram submetidos à análise multivariada, a analise de componentes principais (PCA) e hierarquica de dados
(HCA), o que permitiu identificar nos dois casos
as diferenças entre os compostos estudados.
Foi possivel notar que a substituição em R1
dos grupos padrões originários das 46 estruturas, foi o principal fator que determinou a formações dos clusters na análise de infravermelho, e
além disso, os resulados das toxicidades teóricas
apresentaram uma distribuição similar ao dados
experimentais.

Conclusões
Os estudos in silico foram capazes de fornecer informações sobre o comportamento dessas drogas em relação à identificação e toxicidade, estabelecendo diferenças entre essas
substâncias.
Isso indica que, por ser uma tecnica barata
e rápida, pode ser uma grande aliada para o estudo das novas drogas sintéticas, visto que o surgimento de novas substancias psicoativas vem
crescendo cada vez mais, sendo muito importante a obtenção de padrões, tanto para a identificação e agrupamento, quanto para indicadores de toxicidades.

Palavras-chaves: Canabinoides sintéticos, Docking , Estudos in silico, Inteligência Forense, Padrões teóricos
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Resumo
Introdução
De acordo com o UNODC (United Nations
Office on Drugs and Crime), o comportamento
das novas substâncias psicoativas (NPS) não é
bem conhecido, pois as propriedades físico-químicas e farmacológicas não são facilmente encontradas. Muitos dos efeitos nocivos e fatalidades foram associadas à cannabis sintética. O conhecimento sobre essas substâncias é muito importante para a ciência criminal. Uma maior
quantidade de informações pode auxiliar tanto a
aplicação da lei quanto políticas de redução de
danos. Além disso, também pode fornecer padrões de análise e classificações de similiariadade para novas substâncias encontradas. Nesse
sentido, os métodos in silico são uma alternativa
para entender o comportamento dessas novas
substâncias, uma vez que as medidas experimentais costumam consumir muito tempo e podem envolver altos custos.

Objetivo
O principal objetivo deste trabalho foi avaliar uma série de canabinoides sintéticos identificados em amostras forenses, tanto em relação a
detecção para criação de padrões teóricos,
quanto as suas respectivas toxicidades.

Métodos
Em um primeiro momento estudamos aspectos relacionados à detecção. Foi utilizado o
pacote ORCA 4.0.1. utilizando teoria de densidade funcional para a obtenção dos espetros teóricos de infravermelho e RMN. A simulação de espectros pode servir como referência de análise
para novas substâncias, uma vez que padrões
experimentais são geralmente caros, raros e de
difícil acesso. Na segunda parte do trabalho es-

tudamos essas moléculas com relação à toxicidade, neste caso utilizamos diferentes softwares
online de uso livre para predizer e classificar em
relação as toxicidades, além de utilizar valores
experimentais de receptores CB1 e CB2 humanos, complementando os dados com o uso do docking molecular feito em dois programas com algoritmos distintos, o iGEMDOCK e PyRx.

Resultados
Nos dois estudos os resultados foram submetidos à análise multivariada, a análise de componentes principais (PCA) e hierarquica de dados
(HCA), o que permitiu identificar nos dois casos
as diferenças entre os compostos estudados. Foi
possivel notar que a substituição em R1 dos grupos padrões originários das 46 estruturas, foi o
principal fator que determinou a formações dos
clusters na análise de infravermelho, e além
disso, os resulados das toxicidades teóricas apresentaram uma distribuição similar ao dados experimentais.

Conclusões
Os estudos in silico foram capazes de fornecer informações sobre o comportamento dessas drogas em relação à identificação e toxicidade, estabelecendo diferenças entre essas
substâncias.
Isso indica que, por ser uma tecnica barata
e rápida, pode ser uma grande aliada para o estudo das novas drogas sintéticas, visto que o surgimento de novas substâncias psicoativas vem
crescendo cada vez mais, sendo muito importante a obtenção de padrões, tanto para a identificação e agrupamento, quanto para indicadores de toxicidades.
Palavras-chaves: Canabinoides sintéticos, Docking , Estudos in silico, Inteligência Forense, Padrões teóricos
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Resumo
Introdução
A utilização indiscriminada de substâncias
psicoativas é um fenômeno mundial em diversos
segmentos da sociedade. De acordo com o Global Drug Survey, de 2017, 19,1% dos indivíduos
relataram que consumiram cocaína, 19,0%
MDMA e 12,2% anfetamina (todos os tipos). A
venda e o consumo das Novas Substâncias Psicoativas estão aumentando a cada ano. Essas
substâncias tem efeitos similares às substâncias
sob controle internacional, e muitas vezes, são
vendidas como tais, levando os usuários ao total
desconhecimento sobre o que realmente estão
usando. Diante disso, é importante o desenvolvimento de métodos analíticos, precisos, rápidos e
de menor custo para determinação dessas substâncias em conjunto. Também é de grande importância a seleção de amostras biológicas alternativas que sejam pouco invasivas e tão representativas quanto às convencionais.

Objetivo
Desenvolver um método para determinação de anfetamina, metanfetamina, MDMA,
MDEA, MDA e mefedrona em amostras de suor
utilizando a cromatografia gasosa acoplada ao
espectômetro de massas (GC-MS).

Métodos
Para o desenvolvimento do método analítico, foi utilizada uma solução aquosa de suor artificial (pH 4,7) preparada de acordo com o protocolo proposto por De Martinis et al. (2007).
Foram aplicados 270 µL de suor artificial
em papel de celulose absorvente de 30 mm de
espessura (3x4 cm). Foram adicionados 10 µL
das soluções padrão (10 µg.mL-1) de anfetamina, metanfetamina, MDA, MDMA, MDEA, mefedrona e anfetamina-d11. Foram mantidos à
temperatura ambiente e então submetidos ao

processo de extração líquido-líquido.
Com auxílio de pinças, o papel filtro adicionado do suor artificial e fortificado foi enrolado
e inserido em tubo de vidro de fundo cônico (15
mL). Foram adicionados 3 mL de tampão carbonato (pH 9,4), seguido de agitação em vórtex (1
minuto) e na mesa agitadora (200 rpm, 15 minutos). Posteriormente, foi transferida 2 mL da
solução para outro tubo de vidro e foram adicionados 4 mL de acetato de etila. Esse tubo foi submetido à agitação horizontal (15 minutos, 200
rpm) e à centrifugação (10 minutos, 2350 rpm).
Foi transferida 1 mL da fase orgânica, para outro
tubo de vidro contendo 15 µL de solução de ácido
clorídrico 12 mM, e foi evaporada no concentrador de amostras sob fluxo de nitrogênio (25 °C).
Ressuspendeu com 50 µL de acetato de etila,
agitando em vórtex e foi transferido para o vial.
Em seguida foi realizada a derivatização em que
foram adicionados 20 µL de MBTFA (70°C, 20 minutos).
A separação foi realizada em coluna capilar
de sílica fundida HP 5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25
μm de espessura de filme). A temperatura do injetor 280 °C no modo splitless e o volume de injeção foi de 1 µL. O hélio foi utilizado como gás
de arraste (fluxo: 1 mL.min-1). A programação
da temperatura do forno foi iniciada a 90 °C permanecendo por 2 minutos, e foi elevada a 220
°C a uma taxa de 5 °C.min-1 permanecendo por
1 minuto, e por fim, foi elevada até 290 °C a uma
taxa de 15 °C.min-1 permanecendo por 4 minutos. O tempo total de análise foi de 37 minutos.
O espectrômetro de massas com analisador de
massa quadrupolo foi utilizado no modo de operação full scan, com seleção de massas de 90 a
490 m/z. O modo de ionização utilizado foi por
ionização de elétrons. A temperatura utilizada no
MS interface, fonte e quadrupolo foi de 280, 230
e 150 °C, respectivamente.

Resultados
Com o método proposto foi possível extrair
todos os analitos da amostra de suor, sendo os

seguintes tempos de retenção e íons quantificadores (*) e qualificadores, respectivamente: anfetamina (10,462 minutos; 140*, 118, 91 m/z),
anfetamina-d11 (10,341 minutos; 144*, 128, 98
m/z), metanfetamina (13,149 minutos; 154*,
118, 110, 91 m/z), mefedrona (16, 798 minutos;
119*, 91, 154 m/z), MDA (18,348 minutos;
135*, 162, 275 m/z), MDMA (20,901 minutos;
154*, 162, 135, 110 m/z) e MDEA (21,782 minutos; 168*, 162, 140, 135 m/z).

Conclusões
Foi possível extrair todos os analitos da
amostra de suor utilizando a extração líquido-líquido que é uma técnica em que os solventes extratores apresentam uma ampla faixa de solubilidade e seletividade, também o custo é mais
baixo do que em relação às outras técnicas de
extração e é simples de ser feita. Sendo assim,
posteriormente, este método poderá ser aplicado
em outros laboratórios para análises dessas
substâncias no suor.
Palavras-chaves: Drogas ilícitas convencionais, Novas substâncias psicoativas, suor

Análise documentoscópica de documentos antigos: Estudo de caso de
documento do século XVIII
Carla Mena 1
1 IGP/RS - Instituto Geral de Perícias (Avenida Missões, 6)

Resumo
Introdução
O presente trabalho versa sobre a análise
documental de uma raridade do século XVIII. Primeiramente, se faz necessário mencionar a fabricação de documentos datados do século XVIII.
Naquela época os suportes que serviam para
confecção documental eram manufaturados a
partir de fibras naturais como linho e algodão.
Neste estudo a abordagem paira apenas sobre os
efeitos do decurso do tempo no suporte e as
marcas naturalmente deixadas.
Existem pouquíssimos estudos sobre documentos antigos, ora por não haver um acervo
confiável e bem cuidado para realizar as análises
comparativas, ora pelo desfazimento desses documentos pelas famíla ao longo do anos.

Objetivo
O exame busca mapear um documento
raro e antigo, localizando-o no tempo e no espaço, buscando a compreensão e significância de
eventos presentes no suporte do documento
questionado na tentativa de encontrar informações sobre como o evento ocorreu e encontrar
impressões naturais que deveria guardar um documento de vida compatível com 3 (três) séculos.

Métodos
Contemplamos, também, o método descritivo, com a documentação da observação do documento objeto desta perícia, bem como técnicas utilizadas para a obtenção de informações relevantes a descoberta da datação documental,
como entrevistas, visitas e observações diretas
de documentos seculares.
Devido aos estudos de casos, apresenta-se
o detalhamento dos fenômenos ocasionados no
documento para facilitar a sua compreensão,
pois não há a tentativa de testar ou construir mo-

delos teóricos. Na verdade, esses estudos constituem uma base de dados para pesquisas comparativas subsequentes e construção destas possibilidades.
Para a apreciação dos detalhes, e especialmente as características de envelhecimento do
suporte analisado, utilizamos lupas de lentes variadas, sob iluminação de intensidade e ângulos
de incidência variáveis. Além de microscópio eletrônico e binocular de alta resolução sob iluminação, câmeras de alta resolução para a feitura de
imagens nítidas e scanner.
Cabe arguir que todos os exames realizados se deram por instrumento ópticos, uma vez
que a destruição ou a mínima subtração no conteúdo documental foi proibida visando a integralidade e originalidade deste.

Resultados
A perícia resultou exitosa na tentativa de
verificar a autenticidade do suporte e das tintas.
Através de aparelhagem óptica, softwares e câmeras de alta resolução, podemos verificar nitidamente as impressões deixadas no papel, verificando, assim, vários fatores incidentes ao longo
de 300 anos. Os resultados deste trabalho visa,
também, aflorar a aptidão dos peritos para exames complexos nesta seara.

Conclusões
De acordo com os estudos realizados,
pode-se afirmar que o papel sofreu as impressões do tempo. Na apresentação, mostrarei todos os aspectos que comprovam e outros mais
que denotam o envelhecimento natural dos suportes.
Palavras-chaves: documentos, raros, antigos

PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA AUMENTAR A EFETIVIDADE DOS
EXAMES DE AUTENTICIDADE DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE
ODAIR DE SOUZA GLÓRIA JUNIOR 1
1 SETEC/SR/PF/RN - SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RN (RUA DR.
LAURO PINTO 155, LAGOA NOVA, NATAL/RN)

Resumo
Introdução
No Brasil a Lei nº 7.116, de 29 de agosto
de 1983, assegura a validade nacional as carteiras de identidade (CI) e regula a sua expedição
pelas Unidades Federativas (UFs). O Decreto nº
9.278/2018 define as características gerais da CI
(por exemplo: dimensões, inscrições e cores) e
os requisitos de elementos de segurança[1] presentes no seu papel suporte. Na prática, os Institutos de Identificação dos Estados possuem autonomia gerencial para expedir as CIs sem atender àqueles requisitos. Essa condição de autonomia, fragiliza o sistema de identificação e dá condições ao cidadão de gratuitamente[2] requerer
até 27 (vinte e sete) cédulas de identidades diferentes, bastando para isso apresentar uma certidão de nascimento ou certidão de casamento.
Com isso, dificulta o exame de autenticidade de
CIs - em média 350 exames por ano[3] - realizados pelos Peritos Criminais Federais (PCFs).
[1] Dispositivo de qualquer natureza que é
adicionado, incorporado ou impresso em documento de segurança para dificultar sua contrafação ou alteração. SEPDOC/DPER/INC/DITEC,
Glossário de Termos de Documentoscopia, julho
2014.
[2] Lei nº 12.687, de 18 de julho de 2012.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Lei/L12687.htm#art1
[3] Média de exames nos anos 2017 e
2018, extraída do Relatório Nacional de Produção
(R 15.07) disponível no Sistema nacional de Criminalística (SISCRIM/DITEC/PF).

Objetivo
Identificar os diferentes elementos de segurança presentes no suporte das CI emitidas
por uma mesma UF, qual seja: o Estado do Rio
Grande do Norte (RN), e propor metodologia de
exame pericial que viabilize a análise da autenti-

cidade documental a despeito da ausência de calcografia, microimpressões e elementos fluorescentes nas CIs examinadas.

Métodos
Seis (06) suportes[1] sabidamente autênticos - produzidos por diferentes fornecedores de CIs emitidas pelo Instituto Técnico Científico
de Polícia (ITEP/RN), foram examinados com o
equipamento Comparador Espectral de Vídeo REGULA (modelo 4307). Esses suportes foram submetidos a exame de inspeção visual, sob iluminação natural e artificial, com uso de ampliações
e diversas fontes de luz visível (incidente, transmitida e oblíqua) e ultravioleta. Optou-se por
analisar a presença ou ausência dos seguintes
elementos de segurança: microimpressões, calcografia, impressões fluorescentes, fundo numismático, impressão ofsete, marca d’água, fibras
luminescentes e fibras coloridas.

[1] Substrato (papel ou polímero) já com
as impressões gráficas próprias do documento,
mas ainda sem a personalização. Espelho.

Resultados
Resultados: Dentre os seis distintos suportes de CIs emitidas pelo ITEP/RN todos exibem:
fibras coloridas, fundo numismático, impressão
ofsete, marca d’água e fibras luminescentes. No
entanto, alguns não possuem microimpressões,
calcografia e impressões fluorescentes, itens A,
B e C, respectivamente na tabela 01 abaixo.

Conclusões
A falta de padronização na presença/ausência dos elementos de segurança dificulta a
análise da autenticidade material dos suportes
de CIs produzidos por fornecedores distintos.

Uma CI pode ser materialmente autêntica, porém conter dados fraudulentos (falsidade ideológica). Para que o Laudo seja efetivo o exame
deve extrapolar a autenticidade material e investigar a veracidade dos dados. No Estado do RN,
os PCFs solicitam – eletronicamente - ao ITEP/RN
as imagens digitalizadas das fichas de identificação e prontuários lá arquivados e as confrontam
com os dados de preenchimento (número do registro, nome, filiação, data de nascimento, data
de emissão) apostos nas CIs questionadas. Isso
viabiliza de maneira ágil e simples a identificação
de fraudes e o Laudo torna-se efetivo para a investigação. Um maior intercâmbio de informações entre a Polícia Federal e os Institutos Estaduais de Identificação permitirá expandir essa
metodologia e aumentar a efetividade dos exames de autenticidade de carteira de identidade.
Palavras-chaves: autenticidade, carteira
de identidade, efetividade, perícia

Simultaneous Quantification of 2-Phenoxyethanol and Crystal Violet
Dye in Ball-Point Inks for Age Determination Using GC-MS
Nadeem-Ul-Hassan Khan 1,1,1,1
1 Home Department, Govt. of the Punjab - Punjab Forensic Science Agency (Thokar Niaz Baig, Lahore Pakistan (53700))

Resumo
Introdução
Introduction:
In questioned documents examination, determination of age of an ink entry is often an essential query and a controversial issue. Methods
available in literature for ink aging/dating on documents are based on two major approachesstatic and dynamic approach. Static approach involves determination of first possible date of
existence for a given composition of an ink sample whereas dynamic approach determines the
aging process. It involves relative aging of inks
of the same composition and in most cases, on
the same document. Aging process involves evaporation of volatile solvents, polymerization of
resins, degradation of dyes and/or combination
of these. Ballpoint pens are commonly used writing instruments, inks of which contain solvents,
dyes and resins. After deposition on paper, ink
composition starts to change qualitatively and
quantitatively due to solvent evaporation, resin
polymerization and/or fading of dyes. For many
years, different methods have been developed to
measure the changes occurring in ink with the
passage of time i.e., disappearance of volatile
solvents, decrease of extractability of ink
through hardening of resins and degradation of
dyes. These available analytical methods determined the aging process based on single ink
component (solvent, dye or resin) only. To the
best of authors’ knowledge, method that can determine aging process based on both ‘solvent
evaporation” and ‘dye degradation’ is unavailable
in literature. The novel method developed can be
used for simultaneous quantification of volatile
(2-phenoxyethanol) and triarylmethane dye
(crystal violet) components of ink for ink dating/aging in forensic examination of questioned
documents.

Objetivo
Objectives:
To develop a method that can simultaneously quantify 2-phenoxyethanol and crystal violet dye in ball-point ink and to evaluate possible
application of this method for determination of
ink/writing age in forensic analysis of questioned
documents.

Métodos
Method & Materials:
Extraction Procedure:
Commercially used paper and blue ballpoint pens available in Pakistan were used in this
study. Ink entries were extracted using MSgrade acetonitrile. Extract was then derivatized
using MSTFA.
Instrumental Parameters:
Agilent gas chromatograph (7890A) equipped with mass selective detector (5975) in electron impact mode (EI), auto sampler (7693),
auto-injector (G4513A) in split-less mode and
15m long DB-35 MS fused-silica analytical column (0.25µm internal diameter and 0.25nm film
thickness) was employed for analysis. 1µL derivatized extract was injected. Injector port was
set at 280ºC, quadruple at 150ºC and ion source
at 230ºC. Oven temperature program was set at
an initial temperature of 70oC for 1.5 min and
then increased to final temperature of 325ºC at
60ºC /min. Total run time was 10 min.

Resultados
Results:
Significant difference in concentration of
phenoxyethanol was found between fresh and
one year old ink samples; however concentration
of crystal violet dye did not change significantly.

Conclusões
Conclusion:
This rapid and robust method can be efficiently used to quantitate phenoxyethanol and
crystal violet dye simultaneously in ball point ink
samples. Furthermore, the problem of limited
sample size, often faced by forensic experts, can
be eliminated using this effective method for determination of age of ink/writing.
Palavras-chaves: Age of ink, 2-Phenoxyethanol, Crystal violet dye, GC-MS

Estudo do método de construção de algarismos em 10 localidades
brasileiras com base na convenção proposta por Feuerharmel de
2016.
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Resumo
Introdução
Na atualidade, com aumento do acesso às
informações, torna-se cada vez mais conhecida
a possibilidade de realização da prova técnica
para comprovação de um crime ou demanda judicial diversa Sendo assim, não é incomum solicitações que envolvam algarismos, quando muitas das vezes, são os únicos elementos para análise. Os números são tão antigos quanto à história da civilização, classificáveis, portanto entre os
primeiros a serem ensinados aos futuros escritores. Embora a idéia da impossibilidade de se
identificar a autoria de tais símbolos prevaleça,
autores indicam a relevância do seu estudo com
a identificação das características discriminadoras em cada um deles isoladamente (CÂMARA E
SILVA, FEUERHARMEL, TRINDADE, 2014). A
constância dessas características na escrita examinada pode identificar seu autor e contribuir no
trabalho dos peritos grafoscópicos, quanto à
identificação pretendida. Considerando a literatura estudada quanto ao tema e a convenção
proposta em 2016 por Feuerharmel, sobre métodos de construção de algarismos, é que o presente estudo foi realizado.

Objetivo
Analisar a freqüência dos métodos de construção de algarismos de 10 (dez) localidades brasileiras com base na convenção proposta por
Feuerharmel de 2016.

Métodos
Durante os meses de janeiro e fevereiro
deste ano, foram coletadas amostras de escrita
dos participantes, contendo algarismos de 235
(duzentos e trinta e cinco) sujeitos que residem
nos estados de PE (24), RN (24), RS (23), SP (49
– capital 24 e interior 25), GO (18), MG (25), BA

(25), PI (25) e PB (22). Considerou-se onde o
participante nasceu e reside há mais de 20 anos
naquele estado (localidade).
A pesquisa foi aplicada mediante o uso de
cópia reprográfica de material previamente impresso, preenchidas com o mesmo instrumento.
A instrução foi para que completassem os campos com a escrita “normal”, ou seja, aquela que
mais utiliza. O material apresentava operações
matemáticas para serem efetuadas, além da solicitação para que escrevessem os algarismos de
01 a 40.
Foram parâmetros para a construção da
amostra do presente estudo: se destro ou canhoto, idade (de 20 a 30, e 30 a 50 ou maior de
50 anos) e nível de escolaridade (médio, superior
ou pós-graduação).
Tabela1 - imagem 1

Resultados
Após a catalogação, considerando a variação do número de participantes de cada localidade, os resultados foram baseados nessa totalidade, ou seja, n=235. Os métodos de construção para os algarismos de 0 a 9, indicados na
convenção de Feuerharmel de 2016 (Anexo) foram adotados como gabarito para preenchimento das análises. A estatística inferencial foi
adotada para cálculo dos resultados, considerando que cada Estado apresentou número distinto de participantes.
Desta forma, optou-se por analisar, neste
primeiro momento, os métodos de construção
usados individualmente pelo participante e compará-los aos encontrados pelo autor (Feuerharmel, 2016) em seu trabalho. Para visualização
dos achados obtidos na pesquisa e daqueles indicados pelo autor, optou-se por apresentá-los
na mesma Tabela (2).
Tabela 2 - imagem 2.
Nos resultados encontrados observa-se

que os algarismos que apresentaram maior variação foram “4”, “7” e o 9”, portanto mais significativos para análise e e indicação de autoria a
partir desse tipo de lançamento. Alguns algarismos apresentam método de construção diverso
dos indicados na convenção adotada e foram
identificados como novo (N), e o número de
ocorrências está na última linha da Tabela 2,
como é o caso do sendo do “4” e “9” produzido
em dois momentos gráficos, e o “7” com o corte
da esquerda para a direita. As demais variáveis
como a influência da lateralidade e as diferenças
entre estados serão analisadas na continuidade
do estudo.

Conclusões
Diante dos resultados, pode-se concluir
que, como demonstrado pelo autor Feuerharmel
(2016) e proposta de convenção para análise do
método de construção de algarismos, estudos
dessa natureza que norteiam o trabalho pericial,
em muito contribuem para a melhoria na análise
das demandas, bem como a não recusa de exames quando os algarismos são os únicos lançamentos passíveis análise.
Para alguns algarismos o presente estudo
aponta para resultados iguais àqueles indicados
pelo autor, o que demonstra a relevância do
banco de dados para uso perito e seus pares.
Palavras-chaves: grafoscopia, método
de construção, algarismos, elementos discriminadores , perícia

Diferenciação de Canetas Esferográficas Através de Quimiometria de
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Resumo
Introdução
Em Documentoscopia Forense, muitas vezes é questionado se o documento foi escrito por
uma ou mais canetas. Neste contexto, diferentes
técnicas têm sido desenvolvidas para a diferenciação de tintas de caneta, porém muitas delas
são destrutivas e outras utilizam equipamentos
de alto custo. O aplicativo PhotoMetrix PRO é
uma ferramenta de análise colorimétrica para celulares que aplica as técnicas de análise univariada e multivariada, dentre elas a análise de componentes principais (PCA) – muito utilizada na
análise de diferenciação de canetas -, com dados
obtidos pela decomposição de imagens digitais.
Esse método é não-destrutivo, uma ferramenta
simples, de fácil manuseio e interpretação, e sem
custo.

Objetivo
O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de diferenciação de canetas esferográficas azuis utilizando o aplicativo PhotoMetrix
PRO.

Métodos
Foram realizados, inicialmente, dois experimentos com sete canetas esferográficas coloridas, para avaliar o funcionamento do aplicativo
e definir as condições de obtenção das imagens:
o primeiro com a obtenção de três imagens de
uma mesma região, a partir do preenchimento
de um círculo com cada uma das canetas, e o
segundo a partir de três imagens de uma mesma
região de letras “A”, escritas por um mesmo punho escritor. A seguir, foram realizados três experimentos com onze canetas esferográficas
azuis de diferentes marcas: no primeiro, foram
coletadas três imagens da mesma região do pre-

enchimento de um círculo com cada uma das canetas; no segundo, três imagens de regiões distintas foram analisadas, cada uma coletada de
uma pequena região do preenchimento de três
diferentes círculos com cada uma das canetas, e,
por fim, no terceiro experimento foram coletadas
três imagens de uma mesma região de letras
“A”.

Resultados
Os resultados mostraram boa diferenciação entre as canetas esferográficas coloridas,
conforme o esperado. O estudo mostrou uma limitação dessa metodologia para as canetas esferográficas azuis, uma vez que foi possível visualizar a diferenciação entre canetas de algumas
marcas, enquanto para outras canetas, de tonalidades visivelmente semelhantes, não foi possível afirmar que são de marcas diferentes. Entretanto, o uso do aplicativo é interessante para obtenção de resultados cientificamente válidos:
muitas vezes, os peritos são questionados a respeito do uso de canetas distintas em um documento, e as tonalidades de tinta são visualmente
diferentes para um observador, mas podem não
ser para outro. Dessa forma, o aplicativo transforma respostas subjetivas em uma conclusão
validada estatisticamente.

Conclusões
. Essa metodologia pode ser muito útil em
locais onde não existam equipamentos mais sofisticados, como por exemplo o equipamento
comparador espectral VSC®6000. Alguns aspectos devem ser considerados na análise: as diferenças entre a pressão aplicada na produção das
letras “A”, bem como o tamanho da letra, que
variam apesar de terem sido produzidas pelo
mesmo punho escritor, tornaram ainda mais difícil a diferenciação das canetas por este método.
Ainda, é preciso avaliar a capacidade de captação

da câmera fotográfica de diferentes celulares,
uma vez que a diferença de qualidade da câmera
entre celulares se dá por conta da diferença entre
sensores e lentes. Além disso, outras características como capacidade de definição de cor, tonalidade e contraste, em diferentes celulares, também podem variar. Entretanto, apesar das limitações, esse método pode ser aplicado em alguns
casos específicos na documentoscopia, bem
como pode ser extrapolado para outras áreas da
ciência forense.

Palavras-chaves: diferenciação de canetas esferográficas, quimiometria, imagens digitais, PhotoMetrix PRO

Caso Odilaine Uglione - A complexidade da Medicina Legal e da Criminalística num caso de repercussão internacional (Localística, Necrópsia, Exumação, Reprodução Simulada, Reconstrução em 3D, Balística,
Química, DNA, Toxicologia, Documentoscopia).
Cleber R.T. Muller 1
1 MPRS - Ministério Público do Rio Grande do Sul (Rua General Andrade Neves, 106, Porto Alegre - RS)

Resumo
Introdução
Este trabalho abordará, sobre a ótica da
Criminalística e da Medicina Legal, os inúmeros
laudos emitidos pelos peritos oficiais, e os pontos
divergentes dos pareceres técnicos dos assistentes contratados, destacando a importância da
perícia criminal num caso desta complexidade.
O caso do menino Bernardo no Rio Grande
do Sul, onde supostamente o pai e a madrasta
teriam matado a criança, enterrado numa vala e
colocado ácido no corpo, chocou o Brasil e o
mundo.
Da mesma forma tomou grande repercussão a suspeita de assassinato de Odilaine Uglione
(mãe do Bernardo), abordado neste trabalho.
As investigações à época da morte concluíram por suicídio, entretanto, aliando o polêmico
caso do filho e documentos de assistentes técnicos, o caso foi reaberto e novos exames foram
solicitados.
Entre estes a inédita realização de reconstrução em 3D do crânio da vitima, os exames
grafoscópicos na carta de suicídio, perícias Balísticas, da Química Forense e DNA.
O autor do trabalho é Perito Criminal e era
Diretor – Geral do IGP do RS na época dos exames complementares

Objetivo
O objetivo do trabalho é mostrar a complexidade pericial envolvida num caso desta natureza, abordando aspectos técnicos específicos
em cada um dos exames.
Almeja-se com este trabalho dividir com os
estudiosos em ciência forense a experiência da
perícia oficial do RS em um caso histórico na Medicina Legal e na Criminalística gaúcha.
Na apresentação pretende-se aprofundar o
estudo nos exames realizados na vítima, no suspeito, no local, na arma e munições e na carta

de suicídio, bem como compartilhar o conhecimento que levou a implementação da reconstrução espacial e facial em 3D, empregando software livre e fotogrametria, importantíssimo no
caso.

Métodos
O fato ocorreu dentro do consultório médico do pai do Bernardo, aonde Odilaine Uglione
(mãe) veio a óbito por disparo de arma de fogo,
com tiro desferido dentro da área de consulta (local onde somente os dois se encontravam), ou
seja, ninguém viu o ato do disparo.
Na sala de espera havia testemunhas e a
secretária. A vítima foi socorrida, vindo a morrer
no hospital.
Os exames realizados na época envolveram o atendimento no local, onde restaram a
arma, sangue no chão, e uma bolsa com pertences, inclusive uma carta de despedida (na época
não periciada). Foram coletados materiais para
exames de DNA nas unhas e de resíduos de tiro
na vítima e no médico, posteriormente analisados.
Na época os laudos emitidos e a oitiva das
testemunhas levaram a conclusão por suicídio.
Laudos particulares foram realizados num segundo momento, afirmando que a carta teria
sido escrita por outra pessoa, questionaram os
exames da Medicina Legal e também foram
questionados exames de DNA e Balística.

Resultados
Em 2015 foram repetidos os exames questionados e realizados novos exames complementares em especial na arma e munições, na carta
e nas áreas da Química Forense.
O corpo foi exumado, o crânio foi recriado
via software e impresso em impressora 3D, onde
também foram realizadas simulações das possíveis posições que demonstram situações para

suicídio ou homicídio, via sistemas de simulação
espacial.
Os Peritos Oficiais afirmaram ser de Odilaine Uglione a carta, contrariando os peritos
particulares, bem como várias outras considerações manifestadas pelos assistentes técnicos,que
foram rebatidas no conjunto probatório produzido pela perícia gaúcha.
A deformação elevada do projétil retirado
do crânio não permitia a realização de comparação balística.
O estojo que estava na arma, alinhado com
o cano, resultou positivo na microcomparação,
permitindo afirmar que a munição foi deflagrada
por aquela arma.
O comportamento não uniforme dos gases
emitidos no ato do disparo de arma de fogo, bem
como a técnica desatualizada empregada na
época e outros detalhes técnicos do DNA foram
exaustivamente aprofundados nas análises.
O laudo de reprodução simulada, englobando todos os exames realizados, juntamente
com a oitiva das testemunhas, foi de suma importância para o convencimento da Polícia Civil,
do Ministério Público e do Judiciário.

Conclusões
O caso foi arquivado mantendo as conclusões da investigação inicial para a hipótese de
suicídio.
A complexidade e a quantidade de detalhes
técnicos na Medicina Legal e na Criminalística
num caso envolvendo morte violenta em um
caso desta natureza servirá como referência a
novos casos assemelhados, bem como será de
grande valia para compartilhar as novas técnicas
e exames periciais feitos pela Perícia Criminal
Oficial do RS.
Palavras-chaves: Balística, Documentoscopia, Medicina Legal, Reconstrução em 3D, Suicídio

PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS CLANDESTINOS - DA NECROPSIA À
CENA DO CRIME
Luiz Carlos Prestes 1
1 IMLAP - Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (Av. Francisco Bicalho 300, Rio de Janeiro)

Resumo
Introdução
Introdução: Os procedimentos estéticos
clandestinos, executados por profissionais não
habilitados, são cada vez mais freqüentes e preenchem as manchetes das páginas policiais. São,
na maioria dos casos, injeções de substâncias
nocivas ao organismo, não indicadas para uso
em medicina e que provocam a morte de mulheres, na maioria das vezes por tromboembolismo
pulmonar ou infecção generalizada. Tais procedimentos, proibidos, são realizados fora do ambiente hospitalar, em condições precárias e por curiosos sem formação médica.O presente caso demonstra a investigação criminal, á partir da
morte de uma jovem que culminou com a localização da clínica clandestina e a prisão dos responsáveis. A necrospia realizada de forma minuciosa pode demonstrar evidência macroscópicas
de procedimento estético realizado de forma
clandestina. A investigação criminal realizada á
partir da morte da jovem logrou êxito em identificar o local, as condições em que eram realizados os procedimentos e os autores do crime.

Objetivo
A prática ilegal da medicina sempre foi foco
de investigação criminal e com o advento dos
procedimentos estéticos, que auferem lucro direto, vem aumentando muito a prática, de pessoas sem conhecimento profissional médico, que
se arriscam a introduzir, no organismo de mulheres jovens substâncias proibidas pela Anvisa.
Tais práticas são realizadas sem qualquer cuidado, de forma clandestina e irresponsável. A
morte pode sobrevir, de forma súbita, geralmente correlacionada à embolia pulmonar, pela
absorção maciça da substância pelo organismo.

Métodos
Descrição e análise detalhada do caso, á
partir de documentação fotográfica realizada no

exame necroscópico, no exame histopatológico,
no levantamento de dados da investigação criminal e de fotos realizadas no local onde eram feitos os procedimentos estéticos clandestinos.
Houve correlação entre os achadas macroscópicos e microscópicos permitindo estabelecer a
causa da morte.

Resultados
O exame necroscópico do presente caso é
direcionado para o exame detalhado da macropatologia e histopatologia que demonstram, de
forma inequívoca, o tromboembolismo pulmonar
por material sintético estranho ao organismo e,
portanto, a configuração criminal. Foram solicitados os exames histopatólogicos, que puderam
demonstrar a presença de material estranho ao
organismo em multiplos capilares pulmonares.
Foram realizadas fotografias macroscópicas e
microscópicas para melhor documentação do
caso.

Conclusões
A necropsia médico-legal é a prova pericial
de maior importância na demonstração da causa
da morte nos casos envolvendo procedimentos
estéticos, nos quais é possível demonstrar a presença de sinais de injeção de material sintético
pela pele e a comprovação da ocorrência de
tromboembolismo pulmonar no exame histopatológico. Tais procedimentos, por serem realizados de forma clandestina, por pessoas inabilitadas, sem obedecer qualquer regra médica, culminam em mortes de pacientes jovens que buscam a perfeição estética de seus corpos.
Palavras-chaves: proecedimentos estéticos, clínicas clandestinas, embolia pulmonar

REVISÃO CRIMINAL: O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E A TÉCNICA PERICIAL ILUMINANDO AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS
JEFERSON EVANGELISTA CORRÊA 1
1 FMP - FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS (Av. Barão do Rio Branco, 1003 - Centro, Petrópolis - RJ,
25680-120)

Resumo
Introdução
O Código de Processo Penal é cediço ao delimitar a necessária realização de exames técnico-periciais nos crimes que deixam vestígios.
Na apuração de algumas ocorrências criminais, a
complexidade e a especificidade das provas técnicas exigem alta qualificação na sua produção,
mas também interpretação experiente, técnica e
acurada frente ao contexto testemunhal presente nos Autos, o que nem sempre é possível às
Autoridades em toda a plenitude demandada.
Ademais, em certos casos, especialmente em
questões sensíveis envolvendo crianças, violência sexual, maus tratos, tortura, entre outras, situações vivenciadas e vestígios avaliados por leigos podem ser confundidos ou supervalorizados
pela susceptibilidade emocional e pelo desconhecimento dos mesmos, produzindo testemunhos
subjetivos ou falsos que chegam a contaminar
outros atores do tabuleiro processual. A morosidade jurídica decorrente da Legislação vigente
torna possível o enlace de versões emocionais,
testemunhos equivocados, atores substituídos e
provas técnicas malfeitas ou mal-interpretadas,
cujo conjunto pode consolidar enredos conspiratórios que resultam em condenações inadequadas. O elevado número de recursos possíveis nas
diversas instâncias poderia e deveria possibilitar
o revolvimento dos processos, melhorar a interpretação técnica das provas e sanar eventuais
injustiças; no entanto, por diversos motivos, frequentemente a extensão recursal não resolve as
questões, e pior, ao contrário, as agrava, consolidando condenações profundamente injustas.
Aos prejudicados e àqueles que lutam contra as
injustiças, ainda resta esperança salvaguardada
na figura da Revisão Criminal insculpida no artigo
621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Objetivo
Demonstrar que aspectos técnico-científicos que envolvem o contexto probatório em determinados tipos penais podem ser desconhecidos, mal-entendidos ou mal-interpretados por
denunciantes, testemunhas, investigadores, Autoridades Policiais, Judiciárias e Ministério Público, permitindo que enredos acusatórios equivocados culminem em julgamentos injustos, que
merecem ser revisados.

Métodos
• Análise Médico-Legal ampla de um Processo Criminal transitado em julgado em caso de
condenação por estupro de vulnerável que teria
sido, supostamente, perpetrado pelo pai biológico de uma criança de três anos de idade, denunciado pela mãe da menor.
• Análise individual das provas testemunhais e documentais dos Autos, ressaltando o
peso e o enlace, ou o desencontro, de umas com
as outras.
• Análise técnica das provas periciais oficiais, visando apontar as suas falhas, omissões,
fragilidades e má técnica, sem deixar de considerar os resultados no contexto probatório.
• Cruzamento cronológico das provas, documentos e depoimentos dos Autos, utilizando
recursos de planilha do Excel.
• Avaliação de possibilidades para explicar
a motivação da denunciação falsa e dos falsos
testemunhos.
• Análise técnica qualificada das provas
técnicas frente aos argumentos e fundamentação da sentença judicial de 1ª instância, repetida, equivocadamente, nos julgamentos recursais.

Resultados
• Identificadas fragilidades narrativas da
denunciante e das testemunhas por viés emoci-

onal e desconhecimento técnico de questões relacionadas à anatomia e à saúde humana.
• Identificação de motivação pessoal e da
Síndrome de Alienação Parental justificando a
falsa denunciação.
• Demonstração da grave quebra da cadeia
de custódia da prova.
• Evidenciadas falhas técnicas de processamento dos vestígios, dos exames da vítima e da
elaboração de Laudos pela Perícia Oficial.
• Demonstração da frágil fundamentação
acusatória da materialidade do delito.
• Comprovação inequívoca da falta de provas de autoria.

Conclusões
Neste caso, além da imperdoável quebra
de cadeia de custódia da prova, os exames laboratoriais sofisticados (hematológicos, histológicos e DNA), bem como as graves falhas técnicas
de processamento dos vestígios e da elaboração
dos Laudos pela Perícia Oficial do Estado, não lograram êxito em permitir inequívoca comprovação de materialidade e de autoria. A inexistência
de assessoramento técnico e qualificado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público permitiu que
a falsa denunciação e que o enredo acusatório
equivocado contaminasse todo o Processo, levando à condenação injusta do réu, com grave e
profunda repercussão na sua vida e também na
vida da vítima e de toda a família.
Na revisão dos Autos por Especialistas ou
pela Perícia Oficial, a experiência, a perspicácia e
a técnica pericial devem soberanas, de modo a
sobrepor ou substituir exames laboratoriais malfeitos, não realizados ou com resultados frustros.
Feliz o Regime Democrático e o Sistema
Judiciário que permite recursos em prol da Justiça e da Sociedade. Se a análise revisional crítica
Médico-Legal de um Processo Criminal transitado
em julgado melhor clareia as provas, demonstrando que a Sentença Condenatória se contrapõe às evidências dos Autos, impõe-se a REVISÃO CRIMINAL, (inciso I do artigo 621 do Código
de Processo Penal).
Palavras-chaves:
CONDENAÇÃO
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Resumo
Introdução
O suicídio se tornou um grave problema de
saúde pública frente a sua crescente ascensão
em
nível
mundial.
(MACENTE;ZANDONADE,2010). A Organização Mundial da Saúde
(OMS) aponta que, até 2020, mais de 1,5 milhões de pessoas vão cometer suicídio. (BERTOLOTE; FLEISCHMANN, 2002). Em 2014 o Brasil
ocupou a oitava posição no ranking mundial em
número de suicídios totalizando 11.821 casos
(OMS, 2014). Estudos apontam para maiores índices de suicídio na região Sul (MENEGHEL et al.,
2004; SCHMITT et al.,2008). No entanto, houve
um aumento significativo em regiões que, até
então, tinham índices menores, como Norte e
Nordeste. Já na região Sudeste, Ribeirão Preto é
o município citado em estudos registrando taxas
consideráveis de suicídio no período de 19531976 (VANSAN, 1978).

Objetivo
Levantar os índices de mortalidade por suicídio no município de Ribeirão Preto de outubro
de 2012 a 2015, comparando dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) , do SUS - Sistema
de Informação sobre Mortalidade (SUS-SIM)
para descrever o perfil biológico dos suicidas, verificar qual a frequência dentre os diferentes métodos de suicídio e checar se os mesmos possuíam registros de atendimento psiquiátrico prévio
através dos registros do Sistema de Informações
em Saúde Mental da Divisão Regional de Saúde
XIII (SISAM-XIII) que abrange Ribeirão Preto SP.

Métodos
Pequisa aprovada no CEP/HC-FMRP-USP
CAAE:58034416.0.0000.5440. Estudo descritivo; Foram coletados dados (identificação, sexo,

idade, local de ocorrência, diagnósticos codificados através do CID-10, raça/cor) através das
DOs (Declarações de Óbito) pela Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto do período de
2012-2015. Os dados foram comparados com o
SUS-SIM. Foi realizada a coleta dos dados de
identificação das vítimas de suicídio para o cruzamento de dados e comparação com os registros de saúde mental no SISAM-XIII para verificar a presença de antecedentes de saúde mental.

Resultados
Entre 2012 a 2015 houve um total de 161
óbitos por suicídio sendo 38 em 2012; 44 em
2013, 38 em 2014 e 41 em 2015. São 80 % do
sexo masculino e 20 % do sexo feminino. A idade
das vítimas variou de 17 a 85 anos, sendo maiores as taxas (28%) nas vítimas entre 46 e 55
anos do sexo feminino e nas vítimas entre 26 e
35 anos do sexo masculino. O método mais adotado entre as vítimas, segundo as categorias da
CID-10 foi enforcamento contabilizando 65% dos
casos seguido por disparo por arma de fogo com
15% dos casos. Foi realizado o cruzamento de
dados com SISAM-XIII e encontrados apenas 3
vítimas que tiveram atendimento psiquiátrico
prévio nos serviços de atendimento em nível terciário da rede pública de saúde (SUS).

Conclusões
A metodologia de análise de dados secundários obtidos através do DATASUS-SIM e SMS
de Ribeirão Preto permitiu verificar dados conflitantes entre estes. Nota-se uma lacuna de informações nas DOs fornecidas à Secretaria Municipal de Saúde implicando em um possível viés do
fluxo de encaminhamento e consequentemente
empobrecimento na qualidade dos dados. Isso

pode estar relacionado a deficiências na qualidade de preenchimento das DOs por parte da
classe médica, uma vez que é ato exclusivo da
profissão (BENEDICTO, 2011; CARVALHO, 2016;
SILVA, 2016). A existência de diferentes bancos
de dados (DATASUS-SIM, SMS Ribeirão Preto)
evidenciou divergências que põe em dúvida a
credibilidade dos bancos de informação. Somase ainda a subnotificação do suicídio presente
não só na realidade brasileira mas em nível mundial (BOTEGA,2014). Apesar da inovação e qualidade, o SISAM abrange, até o momento, dados
dos serviços da atenção terciária; não incluindo,
portanto, os dados referentes aos serviços de saúde mental da rede primária e secundária bem
como o SAMU (Serviço Atendimento Móvel de Urgência) e os atendimentos na rede privada (YOSHIURA et al., 2017). Isso dificulta a integração
das informações para um monitoramento efetivo
e de qualidade dos dados não só das vítimas,
mas também dos indivíduos que sobreviveram a
tentativas. Os serviços responsáveis pela prestação de cuidados de saúde mental no sistema descentralizado de saúde pública, que devido à existência simultânea de serviços gerenciados por
autoridades municipais e estaduais e a falta de
mecanismos para uma comunicação unificada
eficaz, contínua e atualizada entre eles (YOSHIURA et al.,2017) gera entraves às pesquisas.
São necessárias medidas efetivas para modificação nesta estrutura para viabilizar estudos mais
corretos e aprofundados sobre suicídios.
Palavras-chaves: Suicídio, Medicina Legal, Saúde Mental
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Resumo
Introdução
Airguns é o termo comercialmente utilizado para arma de pressão, sendo essas, armas
que disparam chumbinhos ou esferas de aço com
calibres de até 6mm, e se utilizam de ar ou gás
comprimido (Gás CO2, molaSpring ou PCP) como
mecanismo da ação de disparo, podem atingir
uma velocidade de até 400m/S. A aquisição dessas armas vem ampliando gradativamente nos
últimos anos, sendo uma alternativa economicamente acessível para simpatizantes deste
“hobby” no mercado de aventura, esporte e lazer. A legislação para aquisição desse tipo de armamento é transigente, procedendo apenas com
um cadastro físico sem restrições e ser maior de
18 anos de idade. Mas infelizmente nem sempre
diversão e prática esportiva se tornam atividades
predominantes na aquisição. Inúmeras notícias
estampam páginas da imprensa, relatando acidentes e óbitos provocados por disparos voluntários ou acidentais de armas de pressão. Na
grande maioria, são menores de idade que tem
acesso, desinstruídos das normas de segurança
junto a um responsável.
Esse trabalho tem finalidade, reproduzir
disparos das diferentes modelos airguns populares no mercado, utilizando como material experimental, cabeças suínas comercialmente adquiridos em frigorifico e consequentemente mensurar e descrever possíveis lesões provocadas pelo
impacto.

Objetivo
Reproduzir e descrever as lesões traumáticas provocadas por disparos de diferentes modelos de armas airguns nos calibres 4.5mm e
5.5mm, avaliando danos morfológicos provocados pelo impacto em cabeças de suínos.

Métodos
Para efetuar o disparo, foram utilizadas diferentes airguns movidas por ação de mola e gás
co2, todas legalmente adquiridas, com notas fiscais e de origem nacional, sendo elas: Rifle Rossi
M16RS, propulsão com mola, calibre: 5,5mm,
velocidade: 658 fps (200 m/s); Rifle Nautika
Pump-t, calibre: 5,5mm, ação por pistão de ar
comprimido, velocidade 710fps (216 m/s); Rifle
Rossi MonteCarlo, calibre 5.5 propulsão com
mola de aço, com potência 660 FPS (200
m/s);Pistola Rossi West,propulsão com mola ,
Calibre: 4,5mm , velocidade: 400 fps (125 m/s);
Pistola WinGun W119 Calibre: 4,5mm CO2 12g
Potência: 375 fps(113 m/s); Revolver Umarex
PYTHON, Calibre: 4.5mm BBs (.177) CO212g ,
Velocidade: 410 fps (107m/s).
Foram utilizadas cinco cabeças de suínos
gênero Landrace (Sus scrofa domesticus) peso
aproximado 5kg/unidade adquiridos legalmente
no frigorífico Cooperativa Regional de Sananduva
Carnes e Derivados, Nota Fiscal N: 000.019.245.
Segundo os CEUA (comitê de ética e pesquisa
animal) -“o uso de carcaças de animais... comprados de frigoríficos, não deverá ser considerado pela CEUA. Aconselha que o pesquisador
responsável pela pesquisa obtenha alguma prova
da procedência, servindo inclusive uma nota fiscal de compra do frigorífico”.
Foram deflagrados 8 disparos com cada
arma, utilizando 5 modelos de munições (Match
1,10g Pro-Magnum 1,00g, Dynamic1,80g, Barracuda 1,15g) nos calibres 5.5mm/4.5mm, sendo
4 disparos encostados e 4 disparos a 2 metros,
buscando atingir o osso frontal.As lesões foram
avaliadas macroscopicamente e as mensurações
realizadas com paquímetro digital.

Resultados
Após avaliações, foi constatado que todas
as armas, calibre 5.5mm independentemente da
distância do disparo, provocaram lesões perfurocontusas, apresentando somente orifício de entrada com características próprias na estrutura

da lesão, semelhantes com efeitos primários não
vitais. Das armas supracitadas, modelo “Náutica”
– PCP utilizando do projétil modelo “barracuda”
provocou maior dano estrutural, proferindo a
perfuração/transfixação das camadas cutânea,
adiposa, muscular e alojando-se 6 mm interno
no osso Frontal (cortical externa), atingido
17mm de profundida total. Ainda é possível afirmar que qualquer calibre utilizado na pesquisa,
tem força suficiente para perfurar o globo ocular
e o tênue arcabouço ósseo da referida cavidade
e até penetrar na cavidade craniana, conseqüentemente, com o impacto lesionar irreversivelmente o tecido nervoso (no caso de vítima viva),
podendo inclusive levar a vítima ao êxito letal.

Conclusões
Embora as armas de pressão “airguns”
possuam sua venda liberada para maiores de 18
anos, é notável a gravidade das lesões provocadas pelo seu impacto. É necessário um maior
controle fiscal, para evitar que esse material lícito seja um instrumento de óbito de inocentes,
sendo uma necessidade a projeção de um treinamento para aquisição. É notável a grande quantidade de acidentes e óbitos descritos pela imprensa, provocadas por esse tipo de brinquedo
de diversão. A regulamentação para aquisição
deve ser revista pelas autoridades competentes,
aplicando formas mais regidas na aquisição. Afinal, VIDAS NÃO SÃO JOGOS!
Palavras-chaves: airguns , armas de
pressão , aquisição , lesão , calibres
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Resumo
Introdução
Um dos maiores problemas nos postos médico-legais no interior dos estados é o difícil
acesso aos equipamentos mais sofisticados ou
modernizados para os exames de necropsia,
principalmente ao proceder à detecção de projeteis de arma de fogo nos cadáveres. Muitas vezes
a falta de um equipamento de raios-X ocasiona
dificuldade na realização do procedimento ou a
incapacidade de rastreamento do componente
balístico para cadeia de custódia. Por isso, é necessário muitas vezes, adequar formas alternativas para auxiliar o legista no suporte de rastreamento.
Os detectores de materiais são aliados importantes de quem trabalha na construção. Eles
são utilizados por eletricistas, instaladores, marceneiros, carpinteiros, encanadores e empreiteiros para identificar barras de aço, tubos de PVC
com e sem água, condutores elétricos e estruturas em madeira, paredes de alvenaria ou concreto. Há duas tecnologias principais de detectores de materiais. A primeira, mais básica, funciona através da leitura eletromagnética de barras
em aço. É conhecida como pacômetro, utilizado
para identificar a interação entre as armaduras e
a baixa frequência de um campo eletromagnético
criado pelo aparelho.
A técnica mais avançada, capaz de identificar outros materiais além do aço, utiliza o escaneamento por radar, conhecido como ensaio
de georadar ou GPR. Trata-se de um método geofísico que utiliza a propagação de ondas eletromagnéticas de alta frequência. “Quando o espectro atinge a interface entre materiais com diferentes permissividades dielétricas, parte da onda
é refletida em direção à superfície e o restante é
refratada.
Com tanta precisão em detecção em materiais ferrosos, não ferrosos e um custo relativamente baixo, esse trabalho visa avaliar à utilização deste scanner para identificação de fragmentos metálicos em carcaça animal, com o objetivo

de acelerar o procedimento de necropsias em casos de morte violenta por arma de fogo.

Objetivo
Avaliar a efetividade do Pacômetro Scanner Bosch 120 GMS, com calibração automática,
na detecção de materiais ferrosos e não ferrosos,
inseridos manualmente em carcaças de suínos,
adquiridos em frigorifico.

Métodos
Para o procedimento foi adquirido comercialmente um equipamento Bosch GMS 120 Professional, na utilização e detecção dos artefatos
balísticos com profundidade de até 12 cm, acusando detecção através de um anel luminoso
com LED tricolor. Este equipamento possui três
modos de detecção para diferentes aplicações:
modo para pré-fabricados e acabamentos, modo
para metal e modo para condutores elétricos.
Como modelo experimental, foi adquirido
em frigorifico, com nota fiscal, um bloco torácico
de suíno, medindo 7,5 cm de altura por 25 cm de
largura e pesando 1,300 kg, contendo estruturas
anatômicas como pele, tecido adiposo, tecido
muscular e tecido ósseo, onde foram inseridos
através de incisões, fragmentos metálicos de
chumbo com massa de 1g e fragmentos de aço
com massa 0,35g.
Posteriormente foi iniciado o procedimento
de escaneamento sobre a superfície da carcaça,
buscando resultados de detecção nas três camadas supracitadas. Para a validação dos testes, foi
seguido um protocolo próprio dos autores para
leitura do equipamento, onde através de um anel
luminoso com LED tricolor e as marcações de
proximidade, foi determinado que a Luz vermelha indica 100% de precisão, a luz amarela 75%
e luz verde em impreciso. Com a confirmação, foi
utilizado um paquímetro para verificar a real profundidade compatível com o equipamento e sequencialmente descrito os resultados.

Resultados
O escaneamento inicial foi realizado utilizando as esferas de chumbo e aço, buscando as
detecções em 3 níveis de inserções metálicas, a
primeira camada, sendo a adiposa, foi escaneada
em uma profundida de 1,4cm, resultando em
100% de precisão, a segunda camada, muscular
foi avaliada em uma profundidade de 2,4cm, resultando em 100% de precisão e a terceira camada, óssea, em 7,3cm apresentou 75% de precisão.

Conclusões
Embora seja uma metodologia preliminar,
nunca descrita ou referenciada em literatura, o
pacômetro se mostrou uma ferramenta extremamente precisa e útil para a medicina legal, procedendo rastreamentos balísticos com facilidade,
além de ser uma ferramenta barata e de fácil
aquisição. Ainda é necessário se utilizar de modelos mais modernos e realizar testes mais detalhados. Sendo o objetivo dos autores esse
avanço investigativo das ferramentas alternativas
Palavras-chaves: SCANNER , BALÍSTICA
, ALTERNATIVA , VIÁVEL , DETECÇÃO
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Resumo
Introdução
A Portaria nº 1.405 de 29/06/2006 (BRASIL, Ministério da Saúde) instituiu a Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e Esclarecimento da Causa Mortis (SVO). Determina
que os SVOs serão implantados para realizar necropsias em casos de morte natural sem ou com
assistência médica sem elucidação diagnóstica,
transferindo-se ao IML os casos confirmados ou
suspeitos de mortes por causas externas, verificados antes ou no decorrer da necropsia; em estado avançado de decomposição e de identidade
desconhecida. Dentro deste modelo médico-legal
brasileiro, com SVO e IML executando necropsias
para diferentes fins – saúde ou segurança públicas – a seleção do encaminhamento da necropsia
acontece na elaboração do boletim de ocorrência
(BO), documento legal para a execução do
exame cadavérico, com base no histórico do caso
relatado na Delegacia de Polícia, por qualquer
testemunha. Assim, a causa jurídica da morte é
supostamente definida, quando da requisição do
exame necroscópico, e somente confirmada após
a execução do mesmo no SVO ou IML. Com isso,
equívocos nas requisições de exame necroscópico ou até mesmo controvérsias geradas durante a necropsia, geram a necessidade de transferência de corpos entre os dois serviços.

Objetivo
Analisar as transferências de casos entre o
IML e o SVO do Interior (SVOI, Ribeirão Preto –
SP) de 2009 a 2017, para verificar suas principais motivações e discutir suas consequências.

Métodos
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de

Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEP - HC/FMRP-USP; CAAE:
60467216.8.0000.5440). Trata-se de estudo
quantitativo e descritivo de dados secundários
com dispensa de TCLE, com levantamento das
transferências entre os serviços que executam
exames necroscópicos (SVOI/IML) em Ribeirão
Preto -SP, instalados nas dependências do CEMEL/FMRP-USP, por meio da análise do formulário padronizado para transferências de cadáveres. A título de complementação das informações
foi realizada a coleta de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade/Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde
(SIM/DATASUS), assim como da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ribeirão Preto.
A análise enfocou nas causas básica e associadas
de morte, através dos códigos da Classificação
Internacional de Doenças 10ª Edição (CID-10),
de forma a se verificar se os critérios de transferência adotados foram justificáveis ou controversos, com base na legislação vigente. Foram excluídos do estudo os óbitos fetais.

Resultados
As médias de atendimentos foram de
752/ano para o IML e 995/ano para o SVOI entre
2009 e 2017. Analisou-se o total 564 transferências do total de atendimentos entre os serviços
no intervalo, sendo 202 do IML para o SVOI (média 22/ano) e 362 do SVOI para o IML (média de
40/ano). Assim, o IML transferiu, em média,
2,9% dos seus casos para o SVOI, enquanto o
SVOI transferiu, em média, 4% dos seus casos
para o IML (6,9% do total de necropsias). Dos
202 casos transferidos do IML para o SVOI, as
mortes naturais foram 98,5% e 1,5% causas externas, sendo 181 (89,6%) considerados justifi-

cáveis (lesões contusas superficiais, sem evidências de violência após avaliação no IML). O restante, 21 (10,4%), eram casos controversos:
custodiados, queda do mesmo nível ou quedas
em geral consideradas como decorrentes da
perda de consciência no momento da morte e
broncoaspiração. Dos 362 casos transferidos do
SVOI para o IML, 65% foram por causas externas
e 35% mortes naturais. Destes 342 (94,5%) foram considerados justificáveis, pois, após avaliação pelo SVOI, houve evidências de causas externas, destacando-se: broncoaspiração e lesões
contusas, principalmente por quedas. As transferências foram justificáveis em 519 casos
(92%), significando uma requisição de necropsia
inadequada a cada 6,32 dias.

Conclusões
Os 6,9% do total de casos de necropsias
transferidos entre IML e SVOI evidencia um paradoxo do sistema médico-legal brasileiro que
tenta definir a causa jurídica da morte antes do
exame necroscópico. Isto evidencia a importância da existência de um formulário padronizado,
como no CEMEL/FMRP-USP para transferências
entre o IML e o SVO, para viabilizar a análises
detalhadas de casos. Expõe também o paradoxo
do modelo médico-legal brasileiro que tenta definir a causa jurídica da morte antes da necropsia, que tem como consequência principal a distorção de estatísticas de saúde pública e segurança nacional, gerando a necessidade de revisão do modelo médico-legal brasileiro e considerar a possibilidade de fusão, em âmbito nacional,
entre IMLs e SVOs.
Palavras-chaves: Necropsia, Causas de
morte, Saúde Pública, Segurança Pública

Morphometrical analysis of intravascular granulomas related to pulmonary talcosis in an autopsy case.
Marillise Silvaes Moraes 1, Alessandra Andréa da Silva Tetzlaff 1, Fábio Antônio Tironi 2,3, Leonora Zozula Blind Pope 3
1 UNIANDRADE - Centro Universitário Campos de Andrade (Rua Marumby, nº 283. Campo Comprido - Curitiba/PR), 2 IML-PCP - Instituto Médico Legal - Polícia Cinetífica do Paraná (Rua Paulo Turkiewicz, 150. Tarumã - Curitiba/PR), 3 HDH - Hospital Dona Helena (Rua Blumenau, 123. Centro - Joinville/SC)

Resumo
Introdução
Pulmonary intravascular granulomas may
occur in intravenous drug (IVD) addicts who inject crushed medication formulated with insoluble fillers, intended for oral use. The condition is
frequently reported as pulmonary talcosis (PT),
although microcrystalline cellulose and cotton fibers may be present in these cases.

Objetivo
We aim to describe the morphometrical
analysis of intravascular granulomas (IG) related
to IVD abuse case, diagnosed at autopsy.

Métodos
Formalin fixed lung samples were obtained
from a previously reported case of pulmonary
talcosis (talc and cotton fibers granulomas). The
case presented injection paraphernalia and methadone tablets close to the body at the crime
scene. In addition to microscopic diagnosis of PT
in lung tissue, reviewed by three pathologists,
the sample was submitted to the detection of Si
and Mg inside the granulomas, using a FEG-EDS
coupled electron microscope. For the purpose of
this study, histology samples were further analysed under light microscopy with polarization and
a calibrated morphometry system (Olympus BX41, Opticam 5MP, OPTHD software x86,
3.7.5752). The local ethics committee approved
the study.

Resultados
Semiquantitative analysis of IG performed
in 40mm2 of lung sample resulted in a mean of
1,88(±1,32) granulomas/mm2. The mean greatest diameter, perimeter and area measured in
40 granulomas were respectively 151,8μm

(±58,7),
14.388,8μm
(±7.358,2)
and
4.993,9μm2 (±145,6). Diameter of the foreign
bodies, under polarized light, measured a mean
of 64,5μm (±20,5).

Conclusões
PT cases are rarely reported in Brazil. Morphometric parameters of this very peculiar granuloma were not detailed in the previously described cases. One previous description mentions
that histologically, the foreign body granulomas
were related to 20–50 µm long fibre-like particles
inherent to cellulose. In contrast, talc crystals
tend to be more needle-shaped and smaller (2–
17 µm long). PT seems to be under recognized
even nowadays, and patients with risk factors
and suggestive findings may benefit from further
clinical specific evaluation. Chest computed tomography of reported cases showed inespecific
findings and associated conditions, as emphysematous changes, panlobular emphysema, centrilobular and interstitial nodules, diffuse fibrosis or
bibasilar atelectasis versus pneumonia. It is also
discussed that numerous conditions like sarcoidosis or tuberculosis can mimic PT, because of
the similarity of clinical and radiological findings.
The dimension of the granulomas observed in our
case is lower than the resolution of the computed
tomography equipment’s used for medical purpose, which may in part explain why IG are not
readily detected by this method. Our study supports authors who state that despite the usefulness of post mortem imaging technics, autopsy
is still the gold standard, and it benefits by a
complete anatomical examination and histological sampling.
Palavras-chaves: Pulmonary talcosis, Intravenous drug abuse, Intravenous granulomas,
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Resumo
Introdução
Os achados de necropsia há muito são usados como substrato para averiguação das moléstias do paciente falecido e, apesar de também
deverem ser objeto de controle de qualidade, o
fato é que a necropsia se mantém como o padrão
ouro para a avaliação do diagnóstico clínico,
sendo então uma ferramenta importante e indispensável para a análise e auditoria das discrepâncias dos diagnósticos. Discrepâncias diagnósticas - definidas como a não-equivalência entre o
diagnóstico clínico e o laudo de necropsia - são
comuns em serviços de saúde de todo o mundo,
e não necessariamente implicam em erro. Diversos estudos nos últimos trinta anos, utilizandose da necropsia como padrão ouro para a confirmação da concordância diagnóstica demonstraram que em várias populações, faixas etárias,
grupos de doenças ou ambientes hospitalares
particularizados as discrepâncias diagnósticas
continuam a ocorrer em percentuais razoavelmente elevados, sem mudanças significativas ao
longo dos anos.

Objetivo
Considerando as implicações médico-legal
e jurídicas das mesmas decidiu-se estudar a relação entre diagnósticos clínicos e necroscópicos
de pacientes que vieram a óbito no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (HC/FMRP-USP) nos anos de 2010 e 2014
para classificar e quantificar casos de discrepâncias diagnósticas;

Métodos
O projeto foi aprovado pelo CEP do
HC/FMRP-USP, de acordo com o Parecer Consubstanciado 725.092 de 04/08/2014. Foram
analisadas 1216 necropsias realizadas no HCFMRP nos anos de 2010 e 2014, sendo pareados

os diagnósticos clínico e de necropsia e classificados segundo o modelo de Goldman (1983) modificado por Battle et al (1987) e SondereggerIseli et al (2000). As discrepâncias foram classificadas em seis categorias. A classe I refere-se
aos diagnósticos relacionados com a causa básica ou direta do óbito que, caso fossem realizados anteriormente, poderiam ter mudado a sobrevida do doente. A classe II refere-se a estes
diagnósticos que, mesmo se realizados anteriormente, não trariam a certeza de alguma melhora
na sobrevida e/ou alguma modificação no tratamento do doente. Estas duas classes foram denominadas de discrepâncias maiores, por estarem justamente relacionadas com as causas diretas ou com a causa básica do óbito. As discrepâncias menores consistiam em diagnósticos secundários que não apresentavam relação com as
causas do óbito, porém significavam doenças
que deveriam ser tratadas (classe III) ou que estavam em estágio incipiente (classe IV) e, portanto, de difícil diagnóstico sendo complementadas pelos diagnósticos não discrepantes (classe
V) e os diagnósticos não classificáveis (classe VI)
– onde se enquadram os exames inconclusivos e
óbitos que ocorreram antes da possibilidade de
diagnóstico.

Resultados
O índice médio de necropsias foi de 49%.
O percentual médio de discrepâncias diagnósticas maiores foi de 23,4%, com média de 15% de
discrepâncias Grau 1 e de 8,3% Grau 2. A faixa
etária com maior predomínio de discrepâncias foi
de 80 a 100 anos. O diagnóstico de maior prevalência foi a pneumonia, presente em 40% de todos os casos avaliados, dentre os quais 25%
apresentaram discrepâncias maiores.

Conclusões
Os resultados obtidos neste estudo são

comparáveis aos registrados na maioria dos estudos mais recentes, em que a porcentagem de
discrepâncias maiores em outros hospitais brasileiros se mantém em torno dos 32-35%, e abaixo
dos resultados de estudos internacionais, nos
quais a discrepâncias maiores são em torno de
20%. Contudo, apesar dos dados estarem dentro
de padrões internacionais, as discrepâncias diagnósticas, principalmente as maiores, têm potencial gerador de litígios judiciais importantes, com
consequências para a área médico-legal, tendo
em vista sua superposição com o conceito de
erro médico. Estudos multicêntricos nacionais de
comparação de diagnósticos clínicos com os de
necropsias são sugeridos para consolidar a correta percepção das discrepâncias diagnósticas e
sua correta interpretação no meio jurídico.
Palavras-chaves: Necropsia, Discrepância diagnóstica, Mortalidade, Qualidade hospitalar, Erro médico
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Resumo
Introdução
Suicide is described as one’s deliberate act
of taking his own life, according to the World
Health Organization (WHO). Both the attempt
and the suicidal act itself can be considered to be
motivated ideas, that is, thoughts which have
lead the individual to think of and plan his own
death. This is a worldwide phenomenonand although it is a rather frequentissue in developed
countries, Brazil expresses alarming numbers. In
the face of this disturbing scenario, a better understanding on the causes and consequences of
suicide is needed.

Objetivo
The aim of this study was to comprehend
the suicidal phenomenon in the local panorama
of all 76 cities served by the 3rd Nucleus of the
Scientific Police of the State of Paraíba in Brazil,
tracing a profile of the victims in relation to gender, age group, type of suicide, the region of occurrence and the season.

Métodos
A data collection of the cases of deaths recorded in the database of the Nucleus of Medicine
and Legal Dentistry of Campina Grande was carried out, from 2014 to 2018 together with a
quantitative and descriptive study. The variables
resulting from this data gathering have then
been submitted to analysis throughPython language.

Resultados
During five years, a total of 315 suicides
have been recorded, representing an annual average of 6.1 deaths per 100,000 inhabitants. It

should be noted that in the last year of 2018, this
average was 7.0/100,000 inhabitants, higher
than the Brazilian average, which is 6.5/100,000
inhabitants. A predominance of the male gender
was observed (80.7%, n = 254), in a proportion
about 4 times higher than forthe female gender,
far exceeding the average of developing countries, which is about 1.5. The most representative age range was 30 to 39 years (23.5%, n =
74), with a significant number of cases recorded
in individuals over 60 years of age (19.4%, n =
61). In relation to the form of suicide, we
highlight hanging (58.7%, n = 185), followed by
exogenous intoxication (20.9%, n = 66) and firearm (9.5%, n = 30). In the period considered,
there was an increase in cases in the female gender (5%) in the last year and an expressive increase in cases due to exogenous intoxication in
50%. In regardsto the place of occurrence, there
was a greater predominance in the urban area
(74.6%, n = 235) and seasonally, the month
with the highest index was April (11.4%, n = 36).

Conclusões
The data is similarto other national and international surveys when it comes to the prevalence of males and more advanced age. Despite
the constant increasing and alarming numbers,
the practice of voluntary self-elimination can be
prevented. Some of the recommendations include the elaboration of more effective public policies to generate wide discussions on this matter. Prevention is an integral and fundamental
part of WHO's Plan of Action on Mental Health,
which aims to reduce the suicide rate in countries
by 10% by 2020.
Palavras-chaves: Suicide, Ranging, Vige
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Resumo
Introdução
Brazil adds to its statistics almost 200 missing people every day. This happens in part due
to difficulties related to the identification of individuals by the Forensic Medical Institutes, especially in cases in which the bodies are highly decomposed and fingerprint identification is no longer possible. Since dental records are not easily
accessible and DNA databanks still lack information regarding missing people, sometimes forensic experts find themselves in situations in which
they do not know how to proceed with the investigation. Even though many countries are already
applying isotopic profiling in order to determinate
the provenance of missing individuals, in Brazil
this technique is not currently used, mainly as a
result of deficiencies of the available data. Since
traceable teeth samples are normally challenging
to find, most isotopic studies rely on the existing
correlation among the oxygen isotopic ratio
(18O/16O, expressed as δ18O in per mill units ‰) found in drinking water and the phosphate
or carbonate components of tooth enamel. This
approach also considers that drinking water reflects the isotopic signal of meteoric water. Despite its usefulness, particularly on large-scale
and global studies, these assumptions and the
usage of equations for data conversion are
known to introduce errors that might affect the
proper interpretation of the results.

Objetivo
In this sense, this work aims to fill part of
this gap, establishing the isotopic signal of individuals who were living in the cities of Curitiba,
Ponta Grossa, Colombo and Paranaguá, in the

eastern part of the State of Paraná, south of Brazil, during the time their teeth have undergone
mineralization.

Métodos
For that, the isotopic signal imprinted in 16
teeth enamel samples coming from 14 different
individuals raised in these areas has been determined. The samples were donated to the Department of Odontology at the Federal University
of Paraná, by patients who declared their place
of birth and current residence. All the samples
were analyzed in duplicates. As the analyses
were conducted with the carbonate present in tooth enamel, the isotopic ratio for carbon
(13C/12C, expressed as δ13C), which is related
to dietary habits, and oxygen (18O/16O, expressed as δ18O), related to the water source, were
obtained.

Resultados
The samples showed an average signature
of -5.78 ± 0.03 ‰ for δ18O and -9.80 ± 0.03
‰ for δ13C (reported on the VPBD - Vienna Pee
Dee Belemnite scale). These results were compared with the ones obtained from teeth donated
by two patients who stated they were born in Japan and Spain and were currently living in Curitiba. While the Japanese showed signals of -5.43
± 0.03 ‰ δ18O and -9.69 ± 0.03 ‰ δ13C,
same as the individuals from the study area
within error (± 1σ), the Spaniard presented a
more negative signature: -7.79 ± 0.03 ‰ and 14.18 ± 0.03 ‰, for δ18O and δ13C, respectively. These signals not only significantly differ
from the data found for the population of the
Eastern portion of Paraná, but are also in accordance with the ones expected for Spain (higher

latitudes, a colder climate and a European diet).
Further independent investigation showed that
the Japanese moved to Brazil just after birth,
whereas the Spaniard had moved to Brazil a few
months before the dental extraction.

Conclusões
The results obtained offer further validation to the usage of stable isotopes for forensic
purposes, particularly to help in the identification
process of missing individuals. Moreover, the dataset under construction may be used to indicate
that individuals deceased in this area of Paraná
actually grew up in other regions. However, forensic applications of stable isotopes will assume
greater importance when a significant amount of
isotopic signatures from different regions of the
country are achieved.
Palavras-chaves: Tooth enamel, provenance, stable isotopes, missing people identification, forensic geology

ENFERMAGEM FORENSE: REFLEXÃO DO CONHECIMENTO TEÓRICOPRÁTICO POR ESTUDANTES DE ENFERMAGEM E PROFISSIONAIS ENFERMEIROS NA ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Igor de Oliveira Reis 1, Lilian de Oliveira Correa 1,2
1 Estácio Amazonas - Faculdade Estácio do Amazonas (Av. Constantino Nery, 3693 - Chapada, Manaus - AM,
69025-315), 2 ESA/UEA - Escola Superior de Ciências da Saúde - Universidade do Estado do Amazonas (Av. Carvalho
Leal, 1777 - Cachoeirinha, Manaus - AM, 69065-001)

Resumo
Introdução
A enfermagem forense combina os conceitos gerais da enfermagem com os princípios das
ciências forenses. Promove, num contexto clínico, cuidados direto às vítimas, aplicando a ciência forense à prestação de cuidados de enfermagem (APEFORENSE, 2011). O enfermeiro está
numa posição única para identificar, avaliar e
cuidar para fomentar a preservação, recolha e
documentação de vestígios com relevância médico legal. Desta forma, torna-se de extrema importância para os estudantes e profissionais de
enfermagem, dotar de conhecimentos sobre os
princípios das ciências forenses, de modo a promover sua aplicação na prática clinica de enfermagem, assegurando o respeito pelos direitos
das vítimas e contribuindo para aplicação da justiça.

Objetivo
Identificar na literatura científica o conhecimento sobre o processo de trabalho da enfermagem forense em situações de violência e sua
abordagem para estudantes de enfermagem e
profissionais enfermeiros.

Métodos
Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, norteada pela questão: “Como o conhecimento sobre o processo de trabalho da enfermagem forense em situações de violência é
abordado para estudantes de enfermagem e profissionais enfermeiros?”. Foram utilizadas as bases de dados: LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde),
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e PubMed. Para a seleção
consultou-se os Descritores em Ciência da Saúde
(DeCS), sendo utilizados: Enfermagem Forense,

Estudantes de Enfermagem e Violência, e seus
correspondentes no idioma inglês e espanhol,
publicados nos últimos 10 anos. Realizou-se a
análise dos artigos e finalizou-se com a síntese
do conhecimento agrupando-os em categorias
temáticas.

Resultados
Obtiveram-se sete artigos originais. Sendo
respectivamente, quatro da base de dados LILACS, dois na MEDLINE e um na PubMed. A análise dos artigos permitiu distinguir três categorias
relevantes para a discussão: Enfermagem Psiquiátrica Forense, Enfermagem Urgência/Emergência e Enfermagem Forense Educacional.

Conclusões
As evidências encontradas realçam a necessidade de se investir na formação e sensibilização dos estudantes e profissionais sobre a importância do conhecimento teórico-prático da enfermagem forense. Há enfermeiros que atuam
diretamente com diversos casos de violência,
mas são incipientes ou despreparados para implantar as ciências forenses no seu processo de
trabalho, assim como estudantes que saem da
graduação sem conhecimento nenhum sobre a
temática. O enfermeiro quando habilitado ao
acolhimento em situações de violência, torna-se
um profissional eficaz e extremamente necessário para a sociedade, as instituições, e a saúde
pública e privada. O desafio está em abordar
mais sobre o assunto nas universidades, elaborar
trabalhos científicos e gerar protocolos específicos nas instituições, para que assim, melhore o
atendimento do paciente vítima de violência.
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Resumo
Introdução
A identificação humana compreende uma
tarefa árdua e de grande responsabilidade, ademais deve ser considerado um processo multidisciplinar com atuação de várias ciências de âmbito
forense com conhecimentos distintos. Nesse contexto, a estimativa do número mínimo de indivíduos é considerada uma etapa essencial e norteadora do exame antropológico.

Objetivo
Visando fomentar as metodologias intrínsecas a identificação humana, o presente estudo
tem como objetivo verificar a relação articular de
medidas da fossa mandibular e do côndilo mandibular para a estimativa do número mínimo de
indivíduos com finalidade forense.

Métodos
A amostra foi composta de 60 imagens tomográficas de crânios humanos. Foram realizadas duas metodologias: a primeira utilizando o
software myVGL 2.2, quatro mensurações foram
realizadas na fossa mandibular do osso temporal
(distância anteroposterior (APC), distância latero-medial (LMC), distância bifossilar externa
(FED) e distância bifossilar interna (FID)) e quatro nos côndilos mandibulares (distância anteroposterior (APM), distância latero-medial (LMM),
distância bicondiliana externa (CED), distância
bicondiliana interna (CID)) utilizando a ferramenta “caliper”. A segunda metodologia consistiu no cálculo da área da fossa mandibular do
osso temporal e a área da região articular do
côndilo mandibular utilizando o programa Adobe
Photoshop CC. A área da fossa mandibular do
osso temporal foi delimitada por uma linha imaginária que contorna a fossa mandibular tendo

como base o ponto mais inferior do tubérculo articular, prosseguindo para o ponto médio do tubérculo pós-glenóide, passando pela base da espinha do osso esfenoide e no ponto médio formado entre o tubérculo articular e a base da espinha do osso esfenoide, retornando assim ao
primeiro ponto descrito. A área articular do côndilo mandibular foi delimitada pelo ponto condylion laterale (cdl), seguindo pelo ponto mais
anterior do côndilo, passando pelo condylion mediale (cdm) e pelo ponto mais posterior do côndilo, retornando assim ao primeiro ponto descrito. Para o cálculo da área, a primeira etapa
consiste em verificar quantos mm² equivalem a
1(um) pixel. Posteriormente, o cálculo da área
da região delimitada foi realizado por meio do
valor aferido na ferramenta histograma, utilizando a técnica de segregação por camadas das
áreas de interesse. Dessa forma, o histograma
exibe o número de pixels referente a camada selecionada, e deve ser transformado em mm², utilizando regra de três simples. Por exemplo: Considerando que o valor da área obtido no histograma foi de 4704 pixels, se 1 pixel=0,16mm²,
então a área será 752,64 mm². O protocolo supracitado foi aplicado no lado direito (D) e esquerdo (E). Os dados foram tabulados em uma
planilha eletrônica e a posteriori aplicou-se análise descritiva, test t, correlação de Pearson, análise fatorial e regressão linear com nível de significância de 5%.

Resultados
A análise da correlação entre as variáveis
evidenciou que a maioria das variáveis apresentaram uma correlação difusa e fraca entre as variáveis, com exceção das variáveis CID (Distância bicondiliana interna) e CED (Distância bicondiliana externa), FID (Distância bifossilar interna) e FED (Distância bifossilar externa), LMMD
(Distância latero-medial do côndilo mandibular

direito) e LMME (Distância latero-medial do côndilo mandibular esquerdo), LMCD (Distância latero-medial direita) e LMCE (Distância lateromedial esquerda), APCD (Distância anteroposterior direita) e APCE (Distância anteroposterior
esquerda). A análise fatorial demonstrou que as
variáveis que melhor explicam o modelo estatístico são LMCD (0,436) e LMCE (0,46). Foram desenvolvidas fórmulas de regressão para estimar
as medidas do crânio a partir de medidas calculadas no côndilo mandibular para cada sexo.

Conclusões
Conclui-se que é possível quantificar a probabilidade de uma dada mandíbula pertencer, ou
não, a um dado crânio utilizando as fórmulas de
regressão, auxiliando o processo de estimativa
do número mínimo de indivíduos. O presente estudo foi financiado por CNPQ e CAPES/Ciências
Forenses.
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Resumo
Introdução
A reconstrução facial é empregada no contexto da investigação forense como uma ferramenta útil na tentativa de identificação de um
crânio. O método baseia-se na reconstituição
manual ou digital modelando uma face em uma
réplica craniana em gesso ou tomografia. Para
isso se faz necessário o conhecimento da anatomia humana quando se utiliza a técnica russa
(onde se fazem os músculos), além é claro do
conhecimento da espessura da pele e anexos da
face. Independentemente da técnica 3D adotada
(manual ou digital) obtém-se a provável imagem
da pessoa ante-mortem.

Objetivo
O objetivo do projeto foi ensinar a teoria e
prática da reconstrução facial forense aplicando
os fundamentos de anatomia humana aos alunos
da rede pública de ensino médio.

Métodos
O projeto foi aprovado pelo comitê de ética
em pesquisa da FOP/UNICAMP sob protocolo
CAAE 84783818.9.0000.5418.
Trata-se de um estudo transversal e observacional. Participaram nove alunos (6 do sexo feminino e 3 do sexo masculino) na faixa etária de
16 a 18 anos (16.6±0.7) da rede pública de ensino médio que integram o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), realizado entre julho-2018 a fevereiro-2019 no laboratório de odontologia legal-FOP/UNICAMP.
Foram selecionados os crânios no biobanco
osteológico e tomográfico Prof. Dr. Eduardo
Daruge da FOP/UNICAMP e nestes realizou-se a
análise antropológica de três crânios para determinar ancestralidade, gênero e idade. Assim,
chegou-se ao perfil antropológico: espécie humana, sexo feminino, adulto (idade aproximada
25-30 anos), e ancestralidade negroide, cauca-

soide e parda, confirmando os dados pré existentes e catalogados no biobanco com número de
registro 153, 159 e198 respectivamente.
Para reproduzir os crânios, fabricou-se
uma caixa de madeira cortada ao meio e com
guias localizadores, além de respiros que serviram para vertes o silicone industrial. Com isso,
obtiveram-se os modelos (replicas idênticas) em
gesso pedra tipo III. Em total, seis modelos para
cada crânio (n=18).
Neste trabalho, optou-se por empregar
dois protocolos de reconstrução facial forense tridimensional manual, o Método Russo que propõe
a aposição de músculos e o Método Americano
que utiliza dados de espessura de tecidos moles
faciais em pontos anatômicos pré-determinados.
Das seis replicas do crânio negroide, três
foram reconstruídos pelo método russo e três
pelo método americano, da mesma forma foi realizado para o crânio caucasoide e pardo.
No Método Americano demarcaram-se os
pontos craniométricos especificados por Vanrell
(2016), em seguida cortaram-se pequenos blocos de cera pegajosa em bastão com os valores
da espessura do tecido mole da face segundo a
tabela de Tedeschi-Oliveira (2008), confirmou-se
a medida em milímetros de cada bloco com um
paquímetro digital e foram colados nos pontos
previamente marcados. Uniram-se os blocos entre si com plastilina, até preencher toda a face
do crânio. Para o Método Russo marcaram-se os
pontos anatômicos de origem e inserção dos
músculos temporal, masseter, bucinador, orbicular dos olhos e lábios, músculos mentonianos, zigomático maior e menos. Utilizou-se plastilina
como material de escultura.
Para ambos os protocolos, foram modeladas separadamente as estruturas dos órgãos
sensoriais: olhos, pavilhão auditivo externo, lábios e nariz. Para fazer os olhos foram modeladas
duas bolas de plastilina branca de 25 mm de diâmetro, sendo posicionados no centro da órbita,
com a linha bipupilar paralelas ao plano de
Frankfurt. As orelhas foram posicionadas usando
o conduto auditivo externo como ponto de referência. O nariz colocou-se na abertura piriforme,
e as asas do nariz foram projetadas 5 mm a mais

da referida abertura, conforme metodologia preconizada por Tedeschi (2010). Para determinar o
cumprimento e largura dos lábios, usou-se como
referência a superfície distal dos caninos superiores direito e esquerdo, assim como as proporções auréas segundo Gil (2001).
Posteriormente essas estruturas foram
aderidas à face, e finalmente, uma camada de
plastilina de 3-4 mm de espessura foi adicionada
sobre a musculatura para representar a pele, detalhes de texturização foram realizados para
criar a face final.

Resultados
Assim, foram reconstruídas 18 réplicas da
face de três crânios de indivíduos do sexo feminino adultas de entre 25-30 anos de ancestralidade negroide, caucasoide e parda.

Conclusões
Consideramos, sem dúvida que o desenvolvimento das atividades teórico-práticas na reconstrução facial forense realizadas pelos alunos-PIBIC mostrou-lhes de forma didática e objetiva à importância dos conhecimentos anatômicos na modelagem da plastilina para a criação
das estruturas da face que são características
únicas em cada indivíduo.
Palavras-chaves: Antropologia Forense,
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Resumo
Introdução
A estimativa de idade dental (ID) é um recurso usado pelas ciências forenses na resolução
de casos de identificação humana, investigações
policiais, desastres em massa, entre outros. Diversos estudos têm sido feitos a fim de investigar
métodos que são utilizados na estimativa de
idade dental por meio de radiografias panorâmicas e a aplicabilidade desses em diferentes grupos da população.

Objetivo
O objetivo desse trabalho foi avaliar a aplicabilidade do método da Medida dos Ápices Abertos preconizado por Cameriere et al. (2006) para
estimativa de idade dental em uma população do
nordeste brasileiro e apresentar um fator de correção na fórmula com fins de melhoria do poder
preditivo na estimativa da ID.

Métodos
A amostra foi composta por 429 radiografias panorâmicas digitais de indivíduos entre 514.99 anos, sendo 188 do sexo masculino e 241,
feminino. O método consiste na medição das paredes laterais dos canais de dentes com ápice
aberto, bem como da altura do elemento dentário que é obtida a partir do ponto central de uma
linha reta que tangencia a coroa e vai até o centro de uma segunda linha que tangencia os ápices abertos das raízes dentárias, com aplicação
desses dados em fórmula. A amostra foi classificada nas seguintes faixas etárias: 5-6.99, 78.99, 9-10.99, 11-12.99 e 13-14.99 anos. Para
todas as análises, adotou-se o nível de significância de 5%.

Resultados
A maioria das radiografias era de meninas
(n=241; 56,2%), com idade média geral de 12
anos (±2,12). Segundo a fórmula original, foi observada diferença significativa entre a ID e idade
cronológica (IC) para amostra geral, assim como
para meninas e meninos, com uma subestimativa de 0,3 e 0,32 anos, respectivamente, obtendo uma subestimativa geral de 0,31 anos. Foi
observada superestimativa da ID no grupo de 56.99 anos com diferença média (DM) de 0,48
anos (p=0,007) e de 0,17 no grupo de 7-8.99
anos (p=0,182). Nos demais grupos etários, a ID
foi menor que a IC, com diferença significativa
no grupo de 13-14.99 anos. A variável sexo não
influenciou na ID, pois seus valores de super ou
subestimativa não ultrapassaram 1 ano. A maior
DM entre a ID e IC foi observada no grupo de 1314.99 anos, com subestimativa da idade
(DM=0,75). Após análise de regressão linear, foi
obtida uma nova fórmula com fator de correção
para amostra geral: Idade = 0.82 + 0.95X +
0.93, que apresentou um poder de predição de
80% para estimativa da ID.

Conclusões
Logo, o método da Medida dos Ápices
Abertos é aplicável na população estudada dos 5
aos 13 anos, em razão da estimativa de idade
não ultrapassar o limite de 1 ano para mais ou
para menos, ainda assim, deve ser associado a
outro método para garantir a acurácia dos casos.
Palavras-chaves: Determinação da idade
pelos dentes, Idade Dental, Odontologia Forense, Radiografia Panorâmica
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Resumo
Introdução
A Síndrome de Münchhausen por procuração (SMPP) é um transtorno factício 300.19 –
(DSM-5) caracterizada por história fictícia com
produção intencional de sinais e sintomas que
acomete a saúde mental do adulto e este impõe
ações desnecessárias de procedimentos médicos
a quem está sob sua proteção ou cuidado, enquadrando-a como violência doméstica infantojuvenil. No Brasil, é crescente o número de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica que são atendidos nos consultórios da
rede pública de saúde, assim como nas clínicas
particulares, porém a incipiência das normas ou
rotinas definidas para orientação dos profissionais de saúde que as assistem, pela subjetividade da doença e pelo pacto do silencio dos lares, faz com que a SMPP seja de difícil diagnóstico dificultando a sua notificação in vivos, posteriormente gerando dados estatísticas inespecíficos e inseridos na classe de óbito por causas
externas.

Objetivo
No intento de auxiliar os profissionais de
saúde, em especial pediatras ou hebiatras, este
estudo tem como objetivo apresentar um sistema de informação de apoio à decisão, baseados em metodologias de inteligência artificial,
desde a sua ontologia até a construção do aplicativo móvel SISMUN.

Métodos
Estudo metodológico para desenvolvimento tecnológico, método indutivo. Baseado no
diagrama de casos de uso UML, entropia pelo minerados de dados C4.5 das variáveis comparativas de outros transtornos confundidores: Síndrome de Tourette (ST), Síndrome Bordeline
(SB) e o Masoquismo Moral (MM), respeitou-se

as normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas para Engenharia de Software ISO/IEC 25062:2011 e da legislação para pesquisa dos Comitês de Ética obtendo aprovação
no Brasil e México.

Resultados
Realizou-se em duas etapas: (E1) modelo
conceitual - ontologia da representação em três
cenários do diagrama de casos de uso; a entropia
na base de conhecimento dos grupos (atributos):
DOENÇA (18). CUIDADOR (20), FAMILIA (10),
CRIANÇA/ADOLESCENTE (08); e análise por árvore de decisão com encadeamento para trás;
(E2) Interface e usabilidade – Android Studio
para o aplicativo, Visual Studio para o Webservice e o Sql Server para o banco de dados.

Conclusões
Sendo uma das mais antigas e ao mesmo
tempo, atuais forma de comunicação, uma história pode se tornar o foco de uma conversa entre amigos, desconhecidos, grupos e em vários
lugares; até mesmo, numa consulta médica/enfermagem onde se deve contar uma história - a
do nosso corpo. A necessidade de dramatizar a
informação para ter atenção é tão forte em nossa
sociedade, que perdemos a noção do que é ético.
Diariamente os meios de comunicação descrevem algum tipo de violência, muitas vezes exagerada e fictícia, tornando-a bizarra, pelo seu interesse de ganho secundário e não pela recuperação da saúde do vitimado. Cabe aos profissionais de saúde identificar esta situação para poder
amenizar ou cessar esta forma de agressão complexa e tão real em nosso meio. Em especial, os
profissionais enfermeiros por atuarem na linha
de frente do acolhimento e de permanência na
atenção aos cuidados de saúde, possuem competência para identificar casos de abusos e suas
facetas. Por isso, instrumentalizá-los afim de

proporcionar subsídios para apoio na decisão clínica e possibilidade de notificação da suspeita
para os órgãos competentes é a nossa aspiração.
O SISMUN.app não substitui a “visão forense” do
profissional de saúde, mas contribui na formalização dos padrões a serem avaliados nos casos
de violência por excesso de cuidados médicos intra e extra-hospitalares.
Palavras-chaves: Síndrome de Munchausen, Violência Doméstica , Sistemas de Apoio a
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Resumo
Introdução
A Antropologia Forense é uma das áreas
das ciências forenses que trabalha em contextos
de identificação humana em corpos esqueletizados. Atua aplicando conhecimentos científicos
em remanescentes ósseos com a finalidade de se
obter um perfil bioantropologico, proporcionando
uma identificação e reconhecimento do indivíduo, seja na área civil ou criminal, seja em desastres em massa ou crimes de violações dos Direitos Humanos, por exemplo, quando se analisa
lesões no esqueleto que sugerem que o indivíduo
foi vítima de tortura, bem como auxilia na determinação da provável causa mortis. A Ditadura
Militar no Brasil teve como marco a extrema repressão e a violação aos Direitos Humanos dos
opositores políticos ao regime. A estratégia empregada era sequestro, interrogatório sob tortura
e assassinato com ocultação dos corpos, muitas
vezes em valas clandestinas. Em 2009 o Brasil
foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados
Americanos (OEA) a localizar e identificar os corpos de 62 pessoas desaparecidas entre os anos
de 1972 e 1974 da Guerrilha do Araguaia. Tal
desfecho jurídico deu origem ao Grupo de Trabalho Tocantins (GTT), que iniciou as buscas pelos
remanescentes ósseos. Em 2012 ocorre a criação
da Comissão Nacional da Verdade, com a finalidade de investigação de graves violações de direitos humanos no Brasil entre os anos de 1946
a 1988, sendo assim, o Brasil retoma as buscas
na região do Araguaia, porem, através do Grupo
de Trabalho Araguaia (GTA), no qual os peritos
em Antropologia Forense da Universidade de São
Paulo ( Protocolo LAF/CEMEL – Laboratório de
Antropologia Forense do Centro de Medicina legal, da Faculdade de Medicina – USP) foram atuantes nas buscas. O mesmo protocolo LAF-CEMEL foi aplicado na exumação e identificação dos
restos mortais de Arnaldo Cardoso Rocha, onde

concluiu que a versão da ditadura militar, que relata que o militante político foi morto numa troca
de tiros (resistência à prisão) não se aplica.O
laudo necroscópico indicou que o corpo da vítima
tinha sete perfurações de bala e um deles transfixou a mão, o que caracteriza um gesto de autodefesa.O laudo continua constatando lesões de
alta dissipação de energia com uma distribuição
simétrica no corpo, indicando serem sugestivas
de tortura que antecedeu a execução. Em 2014,
na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
através do Centro de Antropologia e Arqueologia
Forense (CAAF) foi instituído o Grupo de Trabalho Perus (GTP), que busca a identificação de
restos mortais provenientes da “Vala Clandestina
de Perus” no cemitério Dom Bosco, no bairro de
Perus em São Paulo-SP (1990). O protocolo de
Antropologia Forense baseou-se nos protocolos
da Equipe Peruana de Antropologia Forense
(EPAF) e Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF).

Objetivo
Apresentar a importância da Antropologia
Forense aplicada através dos Protocolos LAF-CEMEL, EPAF e EAAF para identificação de pessoas
desaparecidas em contextos de graves violações
de direitos humanos, contribuindo para uma política de memória, verdade e reparação histórica,
colocando as Ciências Forenses, através das técnicas de Antropologia Forense como parte deste
importante processo.

Métodos
Pesquisa integrativa realizada por meio da
base de dados do Pubmed, Scielo e literatura especializada no período de 1952 a 2018. Foram
utilizados os manuais da Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF) e da Equipe Peruana
de Antropologia Forense, traduzidos e adaptados
pelo GTP e o Protocolo LAF-CEMEL.

Resultados
Das expedições realizadas pelo GTA, foram
resgatados 27 restos mortais, dos 62 mortos e
desaparecidos e identificadas duas ossadas,
sendo estas de Bergson Gurjão Farias e Maria Lúcia Petit. Foi criado um banco de dados genéticos
de quase 80 familiares. Dos 1.049 remanescentes ósseos resgatados na “Vala de Perus”, o GTP
obteve duas identificações em 2018, sendo estas
de Dimas Antonio Casemiro e Aluízio Palhano Pedreira Ferreira. As identificações continuam em
andamento juntamente com a criação de um
banco de dados do perfil bioantropológico e genético das ossadas com envio de amostras de ossos e dentes para o ICMP (International Commission on Missing Persons) responsável pelas análises genéticas.

Conclusões
A Antropologia Forense, como parte das Ciências Forenses, auxilia para reparação, manutenção e garantia dos Direitos Humanos, os quais
são observados nos trabalhos realizados pelo
GTT, Equipe de Antropologia Forense da USP de
Ribeirão Preto (LAF-CEMEL), GTA e GTP na tentativa de identificação de pessoas desaparecidas,
contribuindo para o direito à memória, verdade
e justiça.
Palavras-chaves: Antropologia Forense,
Identificação Humana, Medicina Legal, Ciências
Forenses, Direitos Humanos

A análise de peptídeos do esmalte dental para a estimativa do sexo
em amostras recentes e arqueológicas por cromatografia líquida e espectrometria de massa
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Resumo
Introdução
A estimativa do sexo, convencional e rotineiramente realizada em adultos, usa análises
métricas e características morfológicas decorrentes do dimorfismo sexual pós-puberal. Uma precisão máxima de 95% é possível se o crânio e os
ossos do quadril estiverem presentes e intactos,
mas isso nem sempre é possível para todos os
esqueletos. Consequentemente, a estimativa sexual de restos infantis é raramente realizada, e
um método confiável e conveniente que pode
atribuir corretamente o sexo biológico a restos
humanos de qualquer idade é altamente desejável (STEWART et al. 2017). Stewart et al. 2017,
apresentaram um método para a estimativa sexual de restos humanos usando peptídeos recuperados do esmalte dental por meio de uma técnica conservadora de ataque ácido na coroa preservando-a e identificando isoformas ligadas ao
cromossomo sexual da amelogenina. A amelogenina é a proteína mais abundante envolvida no
desenvolvimento dental codificada tanto no cromossomo X (homens e mulheres) como no cromossomo Y (apenas nos homens), com diferenças em suas sequências de aminoácidos. Segundo Stewart et al. 2016, foram encontradas
diferenças entre a AMEL-Y e a AMEL-X, sendo
possível identificar peptídeos da amelogenina codificados apenas no cromossomo Y, diferenciando assim homens e mulheres. O sequenciamento de regiões peptídicas do dimorfismo sexual no esmalte dental pode ser útil na estimativa do sexo, especialmente quando nenhum outro biomaterial estiver disponível. As técnicas de
cromatografia líquida e espectrometria de massa
(nanoLC-MS) atribuiu corretamente o sexo de
restos humanos arqueológicos de várias idades
cronológicas, de centenas a milhares de anos de
idade (STEWART et al. 2017). A potencial recuperação de fragmentos peptídicos bem preserva-

dos no esmalte dental pode abrir novas perspectivas na análise de dentes secos e dentes antigos, e representa um forte potencial no estudo
em áreas forenses e / ou arqueológicas (PORTO,
2011).

Objetivo
Analisar através da cromatografia líquida
(LC) e da espectrometria de massa (MS) os peptídeos derivados das isoformas X e Y da amelogenina presente no esmalte dental para a estimativa do sexo na identificação humana.

Métodos
As amostras foram selecionadas e preparadas para a extração dos peptídeos do esmalte
dental pela técnica de ataque ácido. Sete esqueletos do cemitério da paróquia de Fewston na Inglaterra do final do século XIX e seis amostras de
três sítios arqueológicos, Whitwell, Seaham, e
St. Guthlac, desde o início do Neolítico (cerca de
5.700 BP) até o período Medieval foram identificadas com sexo confirmado por análise osteológica (ROBERTS, 2005; CAFFELL, 2010; CHAMBERLAIN, 2011; LOEFFELMANN, 2014), (Tabela
01). Foi realizado ataque ácido na superfície dental para a extração dos peptídeos. Com uma ponteira de resina ZipTip C18 (ZTC18S096; EMD Millipore) fez-se a retenção desses peptídeos, separando-os. As amostras foram injetadas para análise num cromatógrafo líquido (nanoRS U3000;
Thermo Fisher Scientific) acoplado a um espectrômetro de massas (Orbitrap XL; Thermo Fisher
Scientific) obtendo-se o espectro dos íons mais
intensos da varredura para a detecção de peptídeos da AMELX e AMELY. Os dados foram analisados e comparados com o banco de dados de
peptídeos utilizando os programas UniprotKB,
10/15 e o MaxQuant e então comparados para
verificar a associação das variáveis qualitativas
(masculino e feminino) entre os grupos.

Resultados
As figuras 01 e 02 apresentam o cromatograma com a diferenciação da sequência de aminoácidos que compõem os peptídeos da AMELX e
AMELY e suas respectivas razões massa/carga. A
presença do peptídeo da AMELY nas amostras
confirmou o sexo masculino, e a presença de
apenas peptídeos da AMELX confirmou o sexo feminino das amostras (Figura 03).

Conclusões
A aplicação da cromatografia líquida e da
espectrometria de massa para a estimativa do
sexo biológico de humanos usando o tecido dental mostrou-se uma técnica segura, conservadora e confiável podendo ser utilizada em contextos forenses (STEWART et al. 2017).
Palavras-chaves: Proteômica, Espectrometria de Massa, Cromatografia Líquida , Odontologia Legal, Antropologia Forense

Atuação do enfermeiro diante da violência psicológica de trabalhadores de uma instituição de ensino superior
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Silva 1, Jéssica Laís dos Santos Coelho 1, Kênia Tamara Gomes de Melo 1, Nilciane Maria de
Paula Souza 1
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nas bases de dados BVS no período de 2013 a
Resumo
2018, utilizando as seguintes palavras chaves:
Enfermagem, Sindrome de Burnout e Violência
Introdução
Psicológica. Além disso, foi realizada uma interO desenvolvimento das atividades trabavenção educativa junto aos trabalhadores desta
lhistas está correlacionado com o estado de sainstituição para sensibilização sobre a Síndrome
úde mental apresentado pelo sujeito, porém nos
de Burnout em data e horário previamente agendiversos espaços sociais, o trabalho passa a ser
dados, bem como a aplicação do Maslach Burprioridade em função de outras rotinas pessoais,
nout Inventory (MBI) aos participantes, após a
sendo contribuinte para o desequilíbrio vigente
assinatura de um termo de Consentimento Livre
entre as exigências estabelecidas no ambiente
e Esclarecido.
trabalhista e as demandas psíquicas e fisiológicas
do sujeito, decorrente muitas vezes de violência
psicológica. De acordo com Moraes (2012), a violência ao trabalhador é definida como qualquer
conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude) que atinge a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa. No
mundo pós-moderno com inúmeras tecnologias
e avanços, o meio de trabalho tem se tornado
cada vez mais complexo, uma vez que além
desse aspecto existem outros como família e doença que podem interagir e contribuir para o sofrimento psicológico.Masumoto et al (2014) descreve que o trabalho pode tanto favorecer a saúde mental quanto pode levar o indivíduo e o seu
coletivo, a distúrbios psicossociais, com o aparecimento de doenças psicossomáticas ou psiquiátricas, entre elas a Síndrome de Burnout.

Objetivo
Compreender a atuação do enfermeiro
frente a violência psicológica dos trabalhadores,
de uma instituição de ensino superior, que contribuem para o desenvolvimento da Síndrome de
Burnout.

Métodos
Trata-se de uma pesquisação sobre a relação da violência psicológica ao trabalhador com
o desenvolvimento da Síndrome de Burnout em
trabalhadores de uma instituição de Ensino Superior. Para tal, foi realizada busca bibliográfica

Resultados
A intervenção educativa realizada com os
trabalhadores da instituição teve a participação
de 61 trabalhadores das mais variadas categorias profissionais. Dos 61 participantes, 88,5%
são do sexo feminino e apenas 11,5% do sexo
masculino, as idades variavam entre 16 e 65
anos, sendo a média geral de 37,34 anos. Após
análise dos formulários do Maslach Burnout Inventory respondidos pelos participantes verificou-se que 60,66% dos trabalhadores apresentam risco para desenvolverem estresse, 39,34%
dos trabalhadores apresentavam sinais e sintomas de estresse, e nenhum trabalhador apresentou a Síndrome de Burnout..Percebeu-se portanto, que os participantes estão em sua maioria
sem risco de desenvolverem a Sindrome de Burnout ou estressados, o que representa uma conservação psicológica dos trabalhadores da instituição. Aos participantes classificados com sinais
e sintomas de estresse e demais interessados
foi informado sobre a existência de grupos de
apoio psicológico dentro da própria instituição.

Conclusões
Diante do exposto, verificou-se a falta de
informações e conhecimentos entre os trabalhadores da instituição sobre sobre à violência psicológica contra o trabalhador e a possibilidade de

ocasionar a Síndrome de Burnout.Torna-se evidente, a importância da abordagem desse tema
no ambiente de trabalho. Sendo assim, é imprescindível a atuação do enfermeiro intervindo junto
ao trabalhador através de atividades de educação em saúde orientando e informarndo ao sujeito trabalhador sobre os cuidados necessários
para manutenção da saúde mental e qualidade
de vida.
REFERENCIAS:
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Resumo
Introdução
A enfermagem forense no continente americano teve seu inicio nos Estados Unidos, através de 72 enfermeiras que se reuniram para formar a International Association of Forensic Nurses (IAFN), em 1992, a qual até os dias atuais
norteia a atuação da enfermagem forense mundial (IAFN, 2006). Através da IAFN, foi estabelecido um Comitê Internacional para regulamentar
a enfermagem forense em diversos países, como
o Canadá e os EUA que desenvolveram diversas
subespecialidades. No Brasil, a atividade da enfermagem forense foi regulamentada através da
resolução de Nº 566/2017 do Conselho Federal
de Enfermagem (COFEN, 2017). O perfil de competências do enfermeiro forense abrange o conjunto de atribuições clínicas e especializadas que
visa prover um enquadramento regulador para a
certificação das competências tornando público e
assegurando a sociedade com clareza a sua atuação (ABEFORENSE, 2015).

Objetivo
Investigar na literatura científica a abordagem das publicações sobre as competências da
Enfermagem Forense no continente americano.

Métodos
Tratou-se de uma Revisão Integrativa da
literatura e desse modo, formulou-se a seguinte
questão norteadora: “Quais as principais competências da Enfermagem Forense no continente
americano?”. Foram utilizadas as bases de dados: LILACS e MEDLINE. Para a seleção dos artigos consultou-se os Descritores em Ciência da
Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings
(MeSH), sendo utilizados: Enfermagem Forense,

América e Ciências forenses; e seus correspondentes no idioma inglês e espanhol, com o operador boleano “and”. Os critérios de inclusão foram artigos publicados em periódicos de enfermagem, o qual abordassem como assunto principal a temática da Enfermagem Forense; idiomas português, inglês ou espanhol, independe
do ano de publicação, com artigo completo disponível e, os critérios de exclusão foram publicações secundárias.

Resultados
Aplicando os critérios de inclusão e exclusão, a amostra final resultou em 20 artigos originais, sendo respectivamente, 19 da base de
dados MEDLINE e 1 da base LILACS. Sistematizando as publicações, optou-se por categorizar
os artigos pela abordagem de atuação da Enfermagem Forense presente nas publicações. Obteve-se as seguintes abordagens: Atendimento a
vítimas de agressão sexual (13); A prática forense no sistema penal (2); Desenvolvimento
Educacional em Enfermagem Forense (3); Contribuições do enfermeiro forense no transplante
de órgãos e tecidos (1); O enfermeiro e a multiprofissionalidade nas ciências forenses (1).

Conclusões
Considerando as publicações, observa-se
que, mesmo com a maioria abordando sobre
agressão sexual, há competências da área que
precisam ser disseminadas na literatura e no sistema educacional de Enfermagem nas Américas,
pois há limitadas publicações. Além disso, a sua
maioria é oriunda dos Estados Unidos da América
e Canadá. Desse modo, faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas sobre a temática,
principalmente em países da América Central e
do Sul, com diferentes metodologias, agregando

saberes e práticas.
Palavras-chaves: Enfermagem Forense,
América, Ciências Forenses
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Resumo
Introdução
Materiais restauradores odontológicos estéticos emitem diversos graus de fluorescência
quando submetidos a luz ultravioleta (UV). O padrão de fluorescência desses materiais pode ser
um método adjunto na identificação humana durante o exame pericial odontolegal.

Objetivo
Avaliar e comparar o padrão de fluorescência de diferentes marcas de resinas compostas
após teste de escovação simulada.

Métodos
Foram confeccionadas amostras cilíndricas
de sete compósitos diferentes (6 mm de diâmetro X 2 mm de espessura; n=6 amostras por
grupo): 1) VT (Vitra APS, FGM, Joinville, Brasil),
2) FO (Forma, Ultradent, Utah, EUA), 3) FM (Fill
Magic, Vigodent, Rio de Janeiro, Brasil), 4) CR
(Charisma, Heraeus Kulzer, Wehrheim, Alemanha), 5) OP (Opallis, FGM, Joinville, Brasil), 6) Z
(Z100, 3M ESPE, St. Paul, EUA) e 7) OB (Opus
Bulk Fill, FGM, Joinville, Brasil). Após serem polidas, as amostras foram armazenadas em estufa
a 37ºC em ambiente contendo 100% de umidade. As amostras tiveram seus valores de fluorescência analisados antes (baseline) e após serem submetidas à escovação em 14.500 ciclos,
simulando 1 ano de escovação. Escovas macias
com filamentos de nylon (10mm de comprimento) foram acopladas em uma máquina de escovação MEV-3T X (Odeme, Luzerna SC, Brasil).
O teste foi realizado aplicando uma tensão sobre
o espécime de 200g utilizando um movimento linear de 20mm de amplitude, conforme ISO
11609:2017. Para o ensaio de fluorescência foi
utilizada uma caixa (câmera escura) a fim de que
fosse possível realizar fotos utilizando somente

luz UV como fonte iluminadora. Uma câmera digital (DSLR - Nikon D7000) com lente macro 105
mm foi adaptada em uma abertura no topo da
caixa e ajustada no modo manual, f/22, ISO 200
e velocidade de abertura 1/10 s, WB 7000K, a
uma distância de 15 cm da amostra. As fotografias foram analisadas no programa Adobe Photoshop CS6 e os valores de luminosidade (L) tabulados (metodologia objeto de depósito de patente: BR 10 2017 024093 2: dispositivo, processo de análise e escala de fluorescência de biomateriais). Imagens representativas das amostras antes e depois do processo de escovação foram obtidas com um microscópio eletrônico de
varredura (MEV). Os dados foram analisados estatisticamente utilizando a análise de variância
de dois fatores com medidas repetidas, e complementada com o teste Tukey para comparações individuais. Valores de p

Resultados
A fluorescência dos compósitos foi dependente do material, da escovação e da interação
dos fatores (p < 0.001). Através da análise inicial
da fluorescência, a resina Forma apresentou a
maior fluorescência, com valor L médio de 169.6,
seguida pela Opus 162.3; Fill Magic 152.1; Opallis 156.6; Charisma 156.9; Vitra 100.8 e Z100
29.9. Na avaliação final, o compósito Forma mostrou os maiores valores, enquanto que a resina
Z100 apresentou a menor fluorescência (p<
0.05). Apesar de não ser perceptível visualmente, o padrão de fluorescência inicial e após
escovação dos compósitos foi estatisticamente
diferente (p0.05). As imagens de MEV mostraram maior exposição das partículas inorgânicas
após escovação.

Conclusões
Existe significativa diferença no padrão de
fluorescência entre diferentes marcas de resinas
compostas. Podemos concluir que a abrasão por

escovação, ao deixar as partículas mais expostas, e consequentemente os pigmentos fluorescentes, tende a aumentar a fluorescência dos
materiais resinosos. Embora o padrão de fluorescência dos compósitos tenha mudado com a escovação para a maioria dos compósitos, o método ainda pode ser utilizado para auxiliar na
identificação odontolegal por fluorescência.
Ainda são necessários mais estudos para determinação os valores de fluorescência de cada
compósito quando submetidos a tempo maior de
abrasão e também de outros materiais restauradores odontológicos.
Palavras-chaves: Materiais dentários,
odontologia legal, Envelhecimento, Fluorescência, identificação humana
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Resumo
Introdução
A criminalística é considerada uma das ciências indispensáveis nas investigações criminais, envolvedo a coleta de provas materiais presentes em um local de crime, sendo as impressões digitais, uma evidência fundamental na
identificação de um criminoso. A papiloscopia é a
atividade cientifica que estuda pontos de referência específicos em cada impressão digital. A
formação das papilas, dedos, mão e planta dos
pés é o resultado de uma combinação de fatores
procedentes tanto da influência genética quanto
dos movimentos do feto na barriga da mãe, além
dos sentimentos da mãe e de sua alimentação,
nem mesmo as digitais de gêmeos univitelinos,
que têm o DNA idêntico, são iguais.
Impressões digitais latentes são deixadas
no local do crime, sendo visíveis ou não, necessitando utilizar alguns processos químicos ou físicos, nos quais as reações com as secreções da
pele farão a impressão latente contraste com seu
fundo. Depois de reveladas mostram detalhes
micro estruturais deixados através do suor do investigado. Já as impressões visíveis, são produzidas por qualquer material corante como o sangue, tinta e que naturalmente deixam um contraste sobre o seu fundo, as impressões papilares
modeladas são produzidas quando impressões
papilares são pressionadas contra superfícies
maleáveis.
O pó de rejunte é utilizado como material
de construção, específico para preenchimento
das juntas executivas, resultantes de assentamento de peças cerâmicas, conhecidas como
azulejos ou piso, com a função de impermeabilizar as laterais das peças cerâmicas. É composto
por cimento, agregados minerais, pigmentos,
aditivo celulósico, aditivo hidrofugante e políme-

ros, que recebendo água e devidamente homogeneizados transformam-se numa argamassa
pastosa.
Devido a importância da papiloscopia, segmento que representa o símbolo da ciência forense, decidiu-se testar e descrever um procedimento de revelação alternativo, nunca descrito
ou referenciado em literatura, onde foi utilizado
como revelador, o pó de rejunte da marca quartzolit, direcionando o objetivo para fins pedagógicos no ensino das ciências forenses.

Objetivo
Processar e avaliar métodos alternativos
de revelação de impressão digital latente, economicamente mais viáveis no desenvolvimento de
atividades didáticas para ensino das ciências forenses.

Métodos
O trabalho consistiu-se na utilização do pó
de rejunte marca quartzolit nas cores preto e
branco, comercialmente adquirido, buscando revelação de impressões digitais latentes. Foi utilizado pinceis de maquiagem tipo leque e pincel
de pena sintética para procedimento da técnica,
visando também como material alternativo. Foram produzidas pressões dactilares sobre diferentes superfícies tais como couro, fórmica, cerâmica, vidro, metal e inox. Posteriormente as
impressões foram avaliadas dentro dos procedimentos operacionais padrões do instituto nacional de identificação. A pressão para marcar a digital foi a de contato, utilizando dos cinco dedos
da mão. Foi distribuído uma quantidade mínima
do pó de rejunte para cobertura das superfícies
investigadas, posteriormente foi feita a remoção
do excesso do pó com o pincel leque e o pincel

de pena sintética, permanecendo apenas a evidencia datiloscópica.

Resultados
Na busca de revelação digital latente, foi
utilizado o pó de rejunte, marca quartzolit, inicialmente fabricado para fins operários de construção. Observou-se que, quando aplicado em material de superfície lisa e não porosa, o resultado
foi similar ao material comumente utilizado pela
perícia. Os pontos característicos necessários
para determinação da identidade entre o nosso
teste e o padrão foram similares.
No material rugoso e não poroso, apesar
da qualidade e visibilidade desses pontos, um segundo procedimento teve que ser adotado para
obter bons resultados no confronto, a utilização
de um modelador, como já está determinada a
técnica de revelação de impressões papilares em
superfícies ásperas.

Conclusões
Através dos resultados obtidos no presente
trabalho, concluimos que, para aplicações pedagógicas em metodologia de ensino, o pó de rejunte marca quartzolit, apresenta-se como um
material técnicamente válido, sendo que, obteve-se reações positivas em todas as superfícies
aplicadas nos testes.
Também se sugere, desde que validada
essa metodologia, a utilização desse material nos
procedimentos de identificação de cunho profissional, uma vez que apresentou todas as características exigidas para o processamento informatizado das impressões. Além da boa estabilidade na revelação, o pó de rejunte é economicamente mais viável que as substâncias utilizadas
atualmente na perícia. Como esses resultados
prévios foram satisfatórios, pode-se ampliar e
aprimorar a investigação deste método, pois
além dos custos serem extremamente baixos
comparados aos métodos convencionais, podese utiliza-lo nas atividades práticas das capacitações forenses.
Palavras-chaves: DIGITAL , REVELAÇÃO
, ALTERNATIVO, REJUNTE , TÉCNICA

Identificação Humana utilizando fotografia de sorriso: Relato de Caso.
ANA CAROLINA FAFRELDINES ALBERT 1, MÔNICA BUJES STUMVOLL 1, RENATA DUARTE 1,
ROSANE PEREZ BALDASSO 1
1 IGP/RS - Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul (R. Voluntários da Pátria, 1358 - 3º
andar - Floresta, Porto Alegre - RS, 90230-010)

Resumo
Introdução
A Identificação Humana, através da avaliação odontológica, é realizada por metodologias
classificadas como COMPARATIVAS, pois consistem no confronto entre registros obtidos Ante
Mortem e dados coletados Post Mortem. Características anatômicas e morfológicas dos dentes,
como irregularidades de forma, posição, alinhamento, estrutura e número, bem como alterações patológicas, como cáries, abrasões e outras, podem ser comparadas mesmo quando tratamentos dentários não estão presentes, fornecendo dados de extrema importância para uma
possível identificação. Diante da ausência de documentação odontológica, ou se a mesma contiver informações pouco relevantes, as fotografias
de sorriso que evidenciam características específicas como as descritas acima podem ser usadas
para a Identificação Odontolegal positiva.

Objetivo
O objetivo deste trabalho é relatar um caso
de identificação humana positiva utilizando um
registro fotográfico de sorriso.

Métodos
O presente exame foi realizado mediante
as análises perceptiva visual e comparativa entre
o material questionado e o material enviado
como padrão, utilizando softwares de visualização e análise/tratamento de imagens disponíveis
neste Instituto. As imagens são tratadas para
permitir melhor observação das características
que serão comparadas, sendo escalonadas e rotadas, com vista a evidenciar as compatibilidades
e/ou divergências presentes.

Resultados
A Análise Perceptivo-Visual Comparativa
(imagem questionada versus imagem padrão)

compõe uma metodologia auxiliar que observa a
forma e a disposição das estruturas faciais, além
de elementos particularizantes, elencando as
convergências e/ou divergências entre as imagens confrontadas. Para tanto, é necessário que
os registros visuais apresentem qualidade mínima para a análise, com suficiente resolução,
iluminação e contraste, bem como incidência
equivalente, incluindo adequado acesso visual às
estruturas faciais e suas delimitações anatômicas.
Assim sendo, as fotografias realizadas durante o exame odontolegal da ossada foram confrontadas com a fotografia atribuída ao indivíduo
D.R.C., sendo apontadas as seguintes características dentárias coincidentes nas imagens: palatinização dos incisivos laterais superiores direito e
esquerdo, vestibularização do canino superior direito, amelogênese imperfeita (defeito na formação do esmalte) próximo ao bordo incisal do
dente incisivo central superior esquerdo e a inclinação distal dos incisivos centrais superiores direito e esquerdo.
Além da análise das características dentárias, foi observado a presença de desvio de septo
na ossada periciada, compatível com a imagem
enviada para comparação.
Também foram realizadas sobreposições
de arcada e parcial da face, a fim de evidenciar
possíveis divergências e convergências entre a
ossada questionada e a face padrão. Foram analisados os contornos, sendo verificada compatibilidade entre elas.
Não foram encontradas divergências excludentes entre os elementos analisados no crânio
questionado e a fotografia atribuída ao indivíduo.

Conclusões
O registro fotográfico de sorriso, desde que
apresente condições suficientes para análise, é
um meio importante e viável de identificação humana, principalmente em casos onde não dispomos de registro odontológico pregresso do indivíduo. O exercício da Odontologia Legal nos Institutos periciais deve abranger a análise de todas

as informações disponíveis, sejam elas antropológicas ou documentais, no processo de identificação forense.
Palavras-chaves: Identificação humana,
odontologia legal, fotografia, sorriso

Estudo comparativo de medidas faciais a partir de fotografias em
norma frontal e lateral com finalidade forense
Tainá Nascimento Falcão 1, Yanka Barbosa Alves 1, Lidiane Gonçalves do Nascimento 1, Rachel Lima Ribeiro Tinoco 2, Laíse Nascimento Correia Lima 4, Carlos Eduardo Palhares Machado
3, Bianca Marques Santiago 1
1 UFPB - Universidade Federal da Paraíba (Campus I - Lot. Cidade Universitária, 58051-900, João Pessoa/PB),
2 UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Quinta da Boa Vista - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ), 3 PF - Instituto Nacional de Criminalística, Polícia Federal Brasileira (SPO, Quadra 7, Lote 23, Asa Sul, Sps - Brasília/DF), 4
UFMA - Universidade Federal do Maranhão (Av. dos Portugueses, 1966 - Vila Bacanga, São Luís/MA)

Resumo
Introdução
As características individuais da face humana permitem que esta seja o primeiro caminho para identificação de pessoas (TISTARELLI;
BICEGO; GROSSO, 2009; MORETON; MORLEY,
2011). Nesse sentido, a fotoantropometria permite quantificar características e proporções de
um indivíduo a partir de pontos, ângulos e dimensões de seu rosto em fotografias (İŞCAN,
1993). Sendo assim, se configura como uma importante ferramenta de análise antropométrica
para fins de estimativa de idade e comparação
de padrões faciais. No contexto pericial, é comum que apenas imagens, em fotografias ou vídeos, estejam disponíveis como fonte para análise com intenção de identificação de sujeitos.
Por isso a necessidade do estudo do método fotoantropométrico, a fim de que este possa ser
útil na prevenção e combate dos crimes que crescem e se espalham rapidamente no mundo,
como a pornografia infantil (BERKOWITZ, 2009).

Objetivo
Analisou-se a face a partir das distâncias
verticais em pixels obtidas da marcação de pontos fotoantropométricos comparando tais medidas entre imagens faciais frontais e de perfil.

Métodos
Foram avaliados 116 pares de imagens,
compostos de uma foto em norma frontal e outra
em norma lateral (perfil), de indivíduos brasileiros, com idade entre 20 e 40 anos. As fotografias
foram escalonadas para ajuste de tamanho e rotação e, após etapa de calibração dos examinadores, procedeu-se com a marcação segundo as

definições descritas no Manual para Análise Facial por meio da Fotoantropometria de Flores;
Machado (2017), nos softwares Sistema de Análise Facial Forense em duas dimensões (SAFF2D® e SAFF-2D Perfil®), desenvolvidos pelo
Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal Brasileira. Para cada imagem considerouse 16 pontos da face, sendo eles: glabela (g),
násio (n), ectocanto (ec), pronasal (prn), subnasal (sn), alar (al), chélio (ch), labial superior (ls),
labial inferior (li), Estômio (sto), labiomental
(lm), gnátio (gn), supra-auricular (sa), subauricular (sba), pós-auricular (pa) e supralobular
(slb), obtendo a coordenada x e y de cada ponto.
Foram propostas 26 distâncias verticais entre os
pontos medidas a partir da subtração dos valores
correspondentes à coordenada y. Os dados obtidos foram analisados descritiva e inferencialmente (teste de Kolmogorov-Smirnov e MannWhitney) adotando-se o nível de significância de
5%.

Resultados
A amostra foi composta por indivíduos com
idade média de 25,9 anos (± 4,7), sendo 50,9%
(n=59) do sexo masculino. Das 26 medidas propostas, 76,9% (n=20) não apresentaram diferença estatisticamente significante entre as duas
normas - frontal e lateral - (p>0,05), apontando
compatibilidade entre as imagens frontais e laterais. Por outro lado, seis distâncias (ls-g, sa-ec,
pa-ec, slb-ec, sba-sa e slb-sa) se mostraram diferentes quando analisadas em imagem frontal e
de perfil, indicando não correspondência entre as
duas normas.

Conclusões
Diante dos resultados obtidos, conclui-se
que há compatibilidade entre os pontos fotoan-

tropométricos e suas distâncias verticais, marcados nas imagens faciais em norma frontal e lateral.
Palavras-chaves: Odontologia Forense,
Análise Facial, Comparação Facial, Antropometria

Analise da frequência de características ósseas individualizantes nos
esqueletos da Coleção de Ossos Humanos da Universidade Federal de
Pernambuco
Lisandra da Silva Lima 1, Thaís de Souza Silva 1, Macelle campos veloso 1, Gabriel Caio
Dias de Oliveira 1, Renata cristinny de farias campina 1, Carolina Peixoto Magalhães 2,1
1 ufpe - universidade federal de pernambuco (Cidade Universitária, Recife - PE, 50670-901), 2 CAV UFPE - universidade federal de pernambuco centro acadêmico de vitoria ( Bela Vista, Vitória de Santo Antão - PE, 55608-680)

Resumo
Introdução
os ossos são os materiais mais resistentes
do corpo humano, e
estes podem revelar muito sobre o estilo
de vida do indivíduo ou mesmo sua
causa morte e episódios post-mortem. O
esqueleto humano adquire
características específicas de acordo com
seu desenvolvimento e através disso
é possível traçar um perfil biológico (determinar idade, sexo, ancestralidade e
estatura) de cadáveres em avançado estado de decomposição ou
esqueletizados. Um grande problema ao
executar essa atividade quando se
trata de pessoas desaparecidas é que muitas das características que
estudamos são comuns à vários indivíduos,
dificultando assim o processo de
identificação, se tratando de cadáveres esqueletizados onde não é possível
para a família do desaparecido fazer o reconhecimento. Nesses casos o estudo
desses achados peculiares é de extrema
importância para que possamos
individualizar o cadáver em questão. Nesses casos é possível fazer
comparações com exames de imagem
(raio x e tomografia por exemplo) ou
mesmo um histórico de procedimentos
médicos do paciente.

Objetivo
catalogar e determinar a frequência de
achados que possibilitem individualizar
cadáveres nos ossos da Coleção de Ossos
Humanos Contemporâneos da
UFPE, assim como estimar suas respectivas características individualizantes

para determinar a relevâncias de seus estudos e implicações na pratica. Como
achados relevantes podemos considerar as
alterações decorrentes de
patologias ósseas, secundarias a patologias em outros tecidos, variações
anatômicas, malformações ou alterações
ocupacionais e achados que
indiquem intervenções cirúrgicas.

Métodos
Foram observados todos os achados peculiares em 6 ossadas da coleção de ossos da universidade federal
de Pernambuco. Todas as características
consideradas individualizantes foram
descritas no presente trabalho. Características que não possuíam relevância ou
não permitiam uma possível identificação
não foram descritas.

Resultados
A ossada REC01 apresentava fêmures cerrados sem sinal de remodelação
óssea (compatível com lesão Peri morte);
osteofitos por toda coluna vertebral;
REC02: Calo ósseo com pino na tíbia direita; Vértebras com osteófitos; Duas
vértebras torácicas fusionadas; Fusão da
primeira articulação costo esternal;
Presença de seis vertebras lombares;
REC03: crânio com ossos suturais e
apagamento das suturas lambdoide e sagital, reabsorção alveolar no processo
palatino dos ossos maxilares; REC04: Forame transverso acessório na quinta e
na sexta vértebra cervical; Forame lateral
do Atlas aberto; Presença de seis
vertebras lombares; REC05: Calo ósseo
compatível com fratura na epífise

distal da fíbula esquerda; Platina no possível local de fratura com sinal de
remodelação óssea indicando que a lesão é
antiga; Tíbia esquerda com pino
do lado direito da epífise distal; Acidentes
ósseos bastante proeminentes.
Osteofitos grosseiros nos ossos do tarso;
superfície articular da epífise distal da
tíbia e fíbula esquerda extremamente desgastada. Vértebra lombar com
achatamento intenso e formação de osteofitos; Vértebra cervical com forame
transverso acessório. Rec 06: Ausência da
cabeça do fêmur esquerdo; Forame
esternal com 1,9cm no apêndice xifoide.

Conclusões
É possível perceber que
os achados citados refletem episódios importantes e específicos da vida dos
indivíduos, que permitem que possamos
identifica-los positivamente na prática
quando é necessário o estudo antropológico, como no indivíduo rec01 que
apresenta características de amputação
recente dos membros inferiores. Através dessa
informação é possível individualizar este cadáver
de
outros que possuam a mesma estatura,
sexo biológico, idade ou ancestralidade
e devolvê-lo para a família. Com isso podemos concluir a necessidade de
estudar características que nos permitam
realizar essa individualização.
Palavras-chaves: antropologia forense,
osteologia, anatomia

ESTUDO DE MEDIDAS LINEARES E ÁREAS DO CRÂNIO PARA ESTIMATIVA DO SEXO E ANCESTRALIDADE
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Resumo
Introdução
Os conhecimentos da Antropologia Física
Forense são frequentemente solicitados quando
são encontrados indivíduos em processos de
avançado estado de decomposição, carbonizados, entre outros. Por meio destes pode-se estimar o sexo, a idade, a ancestralidade e a estatura, facilitando tanto aos familiares quanto aos
experts de se aproximarem da identificação de
possíveis suspeitos, permitindo-se a redução do
número de indivíduos a serem submetidos aos
exames tidos como primários (comparação dos
caracteres sinaléticos dentários ante mortem e
post mortem e a análise do DNA). Os métodos
de estudos antropológicos podem ser divididos
em antropometria ou antroposcopia, sendo que
na antropometria são realizadas mensurações de
acordo com escalas objetivas (centímetros e/ou
milímetros) e a antroposcopia onde a análise se
realiza visualmente (qualitativa).

Objetivo
No presente buscou-se por meio de mensurações craniométricas verificar a existência de
dimorfismo sexual e a possibilidade de se estimar
a ancestralidade. Além disso, buscou-se a obtenção de um modelo matemático e a sua aplicabilidade.

Métodos
Após a aprovação do CEP CAAE
54171916.0.0000.5418, promoveu-se a calibração (ICC) se deu pela escolha de 25 crânios com
sexo, idade e ancestralidade conhecidas e estes
foram medidos por três períodos de tempos distintos obtendo-se a maioria de resultados fortes
e alguns regulares. Feito isto escolheu-se aleatoriamente os demais crânios do Biobanco Osteológico e Tomográfico Prof. Eduardo Daruge da
FOP/UNICAMP,
visando
completar
175
(n=100%) sendo 96 do sexo masculino e 79 do

sexo feminino e em relação á ancestralidade, 101
Brancos e 74 Não Brancos. Foram excluídos os
crânios que pudessem prejudicar a realização
das medidas lineares (Sutura Nasal Násio –
Lambda (SNL); Sutura Nasal Násio – Básio
(SNB); Básio – Lambda (BL); Área Obtida 1
(AO); Eurio – Eurio (EE); Eurio - Espinha Nasal
Anterior Lado Direito (ENAD); Eurio – Espinha
Nasal Anterior Lado Esquerdo (ENAE) e Área Obtida 2 (AOA). A Área Obtida 1 é referente as medidas SNL + SNB + BL e a Área Obtida 2 sendo
as medidas EE + ENAD + ENAE).

Resultados
Para a análise dos dados foi utilizado o programa IBM@ SPSS@ 25 Statistics. Após a verificação das características gerais da amostra, os
dados foram submetidos ao teste de Kolmogorov
Sminorv para constatar a normalidade dos dados. Foram testadas as 08 variáveis do estudo e,
aplicando-se a regressão logística pelo método
Stepwise-Forward. Assim, observa-se que as variáveis SNL e SNB foram definidas para a elaboração do melhor modelo para dimorfismo sexual,
sendo a correlação significante. Resultando, em
72,9% de sensibilidade, 67% de especificidade e
70,3% de acurácia. Ao se aplicar o teste t para a
Ancestralidade foi constatada a aceitação da hipótese de que há dimorfismo para as medidas
ENAD, ENAE e AOA. Entretanto, as medidas realizadas e as áreas não foram significantes para a
estimativa de ancestralidade. Foi possível criar
um modelo matemático para Estimativa do Sexo
(Logito Stéfany Sexo = 24,582 + (-0,071SNL) +
(-0,127SNB)).

Conclusões
Conclui-se que o método quantitativo desenvolvido resulta em 70,3% de acurácia, mostrando-se, portanto, eficaz na predição do sexo.
Palavras-chaves: Antropologia Forense ,
Odontologia Legal , Sexo

ESTIMATIVA DA IDADE DA MORTE ATRAVÉS DA ANÁLISE DA SÍFISE
PÚBICA EM INDIVÍDUOS DO SEXO MASCULINO: APLICACÃO DO MÉTODO DE SUCHEY E BROOKS
Macelle Veloso 1, Gabriel Dias 1, Lisandra Lima 1, Thais Souza 1, Renata Cristinny 1, Carolina
Peixoto 1
1 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife PE, 50670-901)

Resumo
Introdução
ESTIMATIVA DA IDADE DA MORTE ATRAVÉS DA ANÁLISE DA SÍFISE PÚBICA EM INDIVÍDUOS DO SEXO MASCULINO: APLICACÃO DO
MÉTODO DE SUCHEY E BROOKS
Introdução: No âmbito da antropologia forense, a determinação da idade em indivíduos
após a morte é uma tarefa difícil e complexa. Em
estudos através da osteologia forense encontramos em partes do esqueleto humano alvos para
estimativa da idade, como no caso da cabeça e
pelve óssea. Com base nisso, a determinação da
idade pode ser estimada a partir de vários métodos, cada um obedecendo sua especificidade.

Objetivo
Objetivos: O dito trabalho tem por objetivo
verificar a aplicabilidade do método Suchey e
Brooks para estimar a idade dos indivíduos do
sexo masculino através do estudo das sínfises
púbicas dos ossos do quadril.

Métodos
Métodos: Para a realização do presente estudo, foi utilizado como referência o livro The Human Bone Manual, e artigos científicos que abordavam o método de Suchey e Brooks. Foram utilizadas 27 ossadas do sexo masculino presentes
na Coleção de Ossos Humanos Contemporâneos
da Universidade Federal de Pernambuco. Este
trabalho recebeu autorização previa da Comitê
de
Ética
do
CCS/UFPE,
CAAE
66287517.7.0000.5208.

Resultados
Resultados: Após a aplicação do método de
Suchey e Brooks utilizado na pelve óssea em os-

sadas do sexo masculino, foi constatado a presença de 2 indivíduos que se enquadravam na
fase 1, 1 individuo na fase 2,outros 4 indivíduos
na fase 3, 5 apresentaram-se na fase 4, 12 indivíduos na fase 5 e por fim, 3 indivíduos na fase
6. Os resultados também sugerem que a utilização das sínfises púbicas a partir do método de
Suchey e Brooks em indivíduos idosos não deve
ser usados. A utilização de métodos para a estimativa da idade é variado e, cada um aborda a
parte óssea a ser estudada, ou seja, a partir da
escolha do método a estimativa da idade, como
no caso do presente estudo, será identificada.

Conclusões
Conclusão: O Suchey e Broos, método utilizado na presente pesquisa se mostra eficiente
entre as fases 1 e 4, Já entre as fases 5 e 6 pode
existir dificuldades na identificação da fase com
exatidão. O intervalo entre as idades das respectivas fases também pode ser um problema e
pode se fazer necessário a utilização de outros
métodos para que a idade principalmente em
adultos seja o mais fiel possível. Contudo, o método de Suchey e Brooks não deve ser utilizado
na análise de indivíduos idosos, nem isoladamente e talvez nem como método complementar, levando em consideração a dificuldade visual
apresentada e o intervalo entre as idades.
Palavras-chaves: Suchey e Brooks, Sínfise Púbica, Idade da Morte

Determinação do sexo do nascimento a partir da densidade de cristas
papilares e da contagem de linhas albodactilares em brasileiros
Daniel da Silva Carvalho 1,2, Luiz Antônio Ribeiro Junior 1, Rafael Timóteo de Sousa Júnior 1, Marcos Martinho Viana de Alecrim 2
1 UnB - Universidade de Brasília (Planaltina, Área Universitária, 01, Vila Nossa Senhora de Fátima - DF), 2 PF
- Polícia Federal (Setor Policial Sul - PF - DF)

Introdução
Muitos fragmentos de impressões digitais
deixados em cenas de crimes não possuem condições mínimas para serem utilizados em confrontos biométricos, inviabilizando a identificação
inequívoca (seja no método comparativo, seja na
utilização de ferramentas AFIS). Assim, a exemplo do que já foi obtido em outros países, por
meio da contagem de linhas brancas (albodactilares) e da densidade de cristas papilares em regiões específicas da impressão digital, obter-seá um limiar (likelihood ratio) que auxiliará os investigadores brasileiros a inferirem, com significativo grau de certeza, o gênero (sexo do nascimento) do responsável por um eventual fragmento deixado em uma cena de crime (reduzindo o universo de suspeitos e direcionando a
investigação criminal).

Objetivo
Precipuamente, apurar-se-á se existe diferença significativa na quantidade de albodactilares e na densidade de cristas das impressões digitais de brasileiros, por gênero. Posteriormente,
verificar-se-á se a densidade de cristas varia nas
diferentes regiões de uma mesma impressão digital e se há alguma dependência com o tipo fundamental; calcular-se-á a densidade de cristas
por gênero, por dedo, por região do dedo, por
mão e por tipo fundamental; definir-se-á se o
grau de confiabilidade das características contagem de linhas brancas e densidade de cristas na
estimativa do gênero; comparar-se-á com os resultados obtidos em trabalhos similares executados com outras populações.

Métodos
Cálculo médio da densidade de cristas por
gênero, por dedo e por região da impressão digital de brasileiros, bem como contagem das albodactilares. Para tanto, foram utilizados quadrados de 5mm de lado em regiões da impressão

digital preestabelecidas pela literatura dominante no assunto, a fim de manter a padronização e a possibilidade de comparação com os resultados já apresentados para outras populações. Foi utilizado o Banco Criminal de Impressões digitais da Polícia Federal – PF devido à representatividade nacional deste, seja por aglutinar brasileiros de todas as partes do Brasil, seja
pela composição propriamente dita, pois alberga
impressões digitais de brasileiros das mais diversas classes sociais. Serão analisadas 200 individuais dactiloscópicas (200 homens e 200 mulheres), oitenta (80) de cada uma das cinco regiões
do Brasil.

Resultados
Apesar de ainda estar no início (menos de
10% das individuais dactiloscópicas foram separas e analisadas), a pesquisa já mostra superior
incidência de linhas albocactiloscópicas e densidade de cristas nas mulheres brasileiras. Até
maio/2019 pretende-se analisar as 200 individuais dactiloscópicas.

Conclusões
Existe diferença mensurável na quantidade
de linhas albodactilares e na densidade de cristas
papilares na população brasileira por gênero. Em
um futuro próximo, será determinado o limiar (likelihood ratio), de brasileiros, para se estimar o
gênero do autor de um fragmento de impressão
digital deixado em local de crime.
Palavras-chaves: impressão digital, densidade papilar, albodactilar, sexo

Odontologia Legal no exame antropológico para fins de Identificação
por meio de confronto de dados
GEORGIANA FERREIRA RAMOS 1
1 IML/TO - Instituto Médico Legal do Tocantins (Av NS 04, Lote 02 Plano Diretor Sul - Palmas-TO)

Resumo
Introdução
A identificação humana é um procedimento
técnico-científico com o objetivo de se provar a
identidade de um indivíduo. Essa identidade
pode ser estabelecida a partir do momento que
são obtidas características capazes de singularizar e atribuir a um indivíduo a condição de ser
único. Dentre esses procedimentos técnico-científicos tem-se o exame antropológico Odontolegal o qual obtém, por meio do estudo do crânio
e mandíbula, os dados biotipológicos capazes de
restringir o universo de supostos dentro de uma
lista de desaparecidos, direcionando assim as investigações, como também obter as características individualizadoras, capazes de positivar a
identificação.

Objetivo
O objetivo do presente estudo é apresentar
por meio de um relato de caso pericial, a importância do confronto dos dados obtidos no exame
antropológico Odontolegal com os dados dos desaparecidos para fins de identificação humana.

Métodos
Foi realizado o confronto entre os dados bioptipológicos obtidos no exame antropológico
odontolegal do IML com os dados dos desaparecidos registrados no programa PPE das Delegacias da Polícia Civil do Tocantins, por meio da
aplicação de um filtro em cada dado biotipológico (sexo, idade, fenótipo cor de pele, ancestralidade e estatura).

Resultados
Constatou-se que essa ossada possuía as
características de indivíduo masculino, idade
maior que 65 anos, ancestralidade caucasoide,
fenótipo cor de pele branco, altura maior que
1,70 metros. Vale destacar que o Estado do Tocantins à época do exame dessa ossada possuía

232 desaparecidos registrados em boletins de
ocorrência nas delegacias e 74 ossadas não identificadas no IML de Palmas. Após o confronto dos
dados biotipológicos (sexo, idade, estatura, ancestralidade e fenótipo cor de pele), restaram
apenas cinco boletins de ocorrência com dados
biotipológicos compatíveis com o da ossada analisada. Esse estudo demonstrou que o exame
antropológico Odontolegal de crânio e mandíbula
possibilitou a diminuição em 94% nos boletins a
serem analisados.

Conclusões
O método utilizado pela perícia, no caso em
questão, mostrou-se prático, rápido, eficaz, útil
e de baixo custo, já que se obteve a diminuição
expressiva de boletins de ocorrência a serem
analisados. O exame antropológico Odontolegal
proporcionou uma diminuição em 94 por cento
dos boletins a serem analisados, restando apenas 5(cinco) pessoas possíveis com tais características biotipológicas. Faz-se necessário enfatizar a importância desse confronto de dados realizados entre os dados do exame pericial com os
dados biotipológicos registrados nos boletins de
ocorrência de desaparecidos nas Delegacias e
que esse confronto seja realizado constantemente pela equipe Forense, a fim de que respostas sejam dadas a sociedade com maior eficiência e celeridade, permitindo que esses indivíduos
sejam identificados e entregues às suas famílias.
Palavras-chaves: Desaparecidos, Identificação humana, Ossadas, Confronto de dados

The Sixteen Traits of Vulture Scavenging
Lauren Pharr 1
1 PFC - Pharr Forensic Consulting, LLC (516 Saint Nick Drive, Memphis, TN, USA, 38117 )

Resumo
Introdução
Vultures are the world’s only obligate scavengers and are known to scavenge humans and
accelerate decomposition, yet methods for recognizing, collecting, and analyzing vulture evidence from forensic contexts do not exist.1,2,3

Objetivo
This presentation will impact the forensic
community by providing new criteria for recognizing vulture scavenged remains and for differentiating the skeletal marks caused by vultures
from those left by other animal scavengers as
well as the perimortem trauma inflicted by humans. Furthermore, this is the first forensic
study to use satellite telemetry, or animal GPS
tracking, to help explain the taphonomic processes of vulture scavenging.

Métodos
Vulture taphonomic data were collected
from controlled decompositional studies as well
as from 10 months of trapping and GPS tagging
vultures at the Texas State Forensic Anthropology Research Facility (FARF) and surrounding
areas. Additionally, over a two-year period, 43
uncaged juvenile pigs were placed across 6,000
km2, dozens of animals were used to bait a vulture trap, and 52 vultures were housed and monitored for 10 days. Vulture scavenging was documented using motion activated game cameras,
and vulture scavenging traits were assessed in
both the field and the laboratory.

Resultados
Results from these studies, combined with
the hourly monitoring of six vultures fitted with
70-g solar Argos/GPS PTT-100 tracking devices,
provide comprehensive insight into how vultures
scavenge and reveal that vulture scavenging is
influenced largely by the birds’ physiology and
their need to liftoff and soar post scavenging.

These physiological limits of vultures appear taphonomically. Vultures often began scavenging by pulling the internal organs and soft
tissues out and away from the ribs and spine, leaving the heavy and less nutritious vertebral column behind. A total of 16 taphonomic characteristics were observed in relation to vulture scavenging, and each is related to the biology and
soaring behavior of the bird. The key traits for
recognizing vulture scavenging are an intact vertebral column, missing eyes, and down (plumulaceous) feathers left at the site. The down feathers can be used to both identify the species of
bird and more accurately estimate the postmortem interval (PMI).4
Although variation does exist in vulture
scavenging behavior both over time and between
different aged vultures, certain traits indicative
of vulture scavenging were present regardless of
the type of bait being scavenged. Reoccurring similarities were observed in the vulture scavenged juvenile pigs, the animals used to bait the
vulture trap, and human decedents scavenged
by vultures.

Conclusões
The results from this study will allow investigators to make more informed decisions about
when to include vulture scavenging into assessments of the crime scene, PMI estimations, and
trauma analysis associated with unidentified human remains. Vultures accelerate decomposition, so if their scavenging is unaccounted for,
then PMI estimates may suggest an overestimate
in the amount of time between death and discovery, and the marks left by vultures may be misinterpreted as perimortem trauma inflicted by a
human.
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Análise de distorções causadas por diferentes lentes em imagem 2D
realizada na craniometria.
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Resumo
Introdução
A fotogrametria forense consiste em um
recurso para obter dados craniométricos de maneira indireta, por meio de imagem com objetivo
de registrar resultados semelhantes aos mensurados de modo direto (no sujeito). Este procedimento baseia-se na referência de escalas nas fotografias, na hipótese de que as medidas variem
pouco, desde que utilizados métodos de padronização para obtenção das imagens. No que se
espera do registro fotográfico, cada tipo de lente,
distância focal ou angulação pode causar alterações dimensionais na imagem final.
A análise das distorções causadas por particularidade das lentes ajuda a compreender a
técnica e o equipamento selecionados, permitindo que o perito obtenha métrica confiável por
meio de análise de fotografias. Distorções podem
induzir ao erro e levar a um resultado equivocado.
Fotografias permitem o armazenamento
dos registros de maneira permanente aumentam
a confiabilidade dos laudos, e permitem a análise
para posterior e remota dos dados registrados, o
que tem grande valor em casos de exames forenses.

Objetivo
O objetivo deste trabalho é avaliar estabilidade dimensional de imagens utilizadas para a
craniometria, realizadas por diferentes lentes e
equipamentos fotográficos: camêra Reflex Monobjetiva digital (Canon EOS 70D) acoplada a
lentes com quatro tipos diferentes de distâncias
focais(18mm, 35mm, 55mm e macro 100mm),
um smatphone (Iphone8 Plus, Apple, California,
EUA) e descrever um protocolo para usar a técnica.

Métodos
O presente estudo consistiu em delimitar
os pontos craniométricos Násio, Espinha nasal
anterior, Gnátio, Gônio, Próstio, Fronto-malar,
Orbital inferior e Zigio, marcados sobre um crânio artificial (Brasil 3B Scientific, Joinville, Brasil)
com lápis. Para obtenção da medida real utilizou
um paquímetro para realizar as medidas entre os
pontos.
As amostras em estudo compreenderam
fotografias registradas com lentes com quatro tipos diferentes de distâncias focais (18mm,
35mm, 55mm e macro 100mm), acopladas a
uma câmera Reflex Monobjetiva digital (Canon
EOS 70D) e um smatphone (Iphone8 Plus, Apple,
California, EUA). A câmera e o smartphone foram
posicionados para coincidir com o plano de
Frankfurt do crânio, realizando fotografias em
norma frontal e em ângulo de incidência sagital
(90°). A distância focal foi observada em duas
condições, uma mantendo afastamento de dois
metros entre lente e objeto, e outra modificando
através da necessidade de enquadramento de
cada lente ao objeto. Por fim, adaptou-se um suporte ajustável no plano vertical e horizontal,
que apoiou a régua ABFO nº2.
A mensuração, em dimensão planar, em
fotos frontais e laterais foi efetuada por três avaliadores e executado no software Image J®.
A análise de dados foi realizada utilizando
o software Sigmaplot 12. Os dados foram submetidos inicialmente ao teste de normalidade e
homogeneidade, neste caso utilizou se o teste de
Shapiro-wilk e Levene (α=0,05) respectivamente. E então devido ao fato das amostras serem normais e homogêneas, foi utilizando o teste
de análise da variância (1x1), (α=0,05) para
identificar diferenças estatísticas entre as médias
das medidas realizadas em cada distância. Para
a comparação da média das medidas realizadas
nas imagens e da medida realizada no crânio o
teste de Dunnet (α=0,05) foi utilizado.

Resultados
O teste Anova (p
Nas imagens a dois metros do objeto as
lentes 18mm e 35mm, apresentaram diferenças
estatísticas (p

Conclusões
De acordo com este trabalho a lente macro
100 acoplada a uma câmera DSLR apresenta medidas mais próximas do real, sendo mais indicada
para a utilização em fotogrametria forense, e
imagens obtidas a 2 metros do objeto apresentaram menores distorções em relações a imagens realizadas mais próximas.
Palavras-chaves: Cefalometria, Fotogrametria, Odontologia Legal

Levantamento de estudos brasileiros apresentados no International
Association of Forensic Sciences 2017
Yanka Barbosa 1, Tainá Nascimento 1, Lidiane Golçalves 1, Bianca Marques 1
1 UFPB - Universidade Federal da Paraíba (Jd Universitário, Castelo Branco - João Pessoa, PB - CEP: 58051900)

Resumo
Introdução
Dado a importância de eventos integrado
no âmbito forense a fim de buscar inovações tecnológicas e melhorias no que diz respeito à elucidação de casos, a International Association of
Forensic Sciences (IAFS) promove um encontro
internacional, a cada três anos, que realiza essa
integração das diversas áreas das Ciências Forenses.

Objetivo
Teve-se por objetivo traçar o perfil da participação brasileira no encontro da IAFS de 2017,
que ocorreu em Toronto, no Canadá, a partir da
identificação da quantidade de trabalhos científicos brasileiros apresentados no evento.

Métodos
O presente estudo é indutivo de procedimento descritivo e técnica de documentação indireta (LAKATOS e MARCONI, 2003). Nesta pesquisa, a busca foi realizada pela procura da publicação dos Anais do evento IAFS 2017. Foram
selecionados todos os estudos de origem brasileira que foram enviados e apresentados. Após a
leitura cuidadosa, confirmou-se a elegibilidade e
os trabalhos foram classificados de acordo com a
natureza da área de estudo, seguindo os critérios
de uma interligação entre o objeto de estudo e
os métodos aplicados com a temática da área.

Resultados
Foi encontrado um total de 1.234 trabalhos publicados, com o quantitativo de 70 países,
participando: Argélia, Austrália, Áustria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Chile, Chipre, Colômbia, Croácia, República Checa, Dinamarca, Equador, Egito, França, Finlândia, Alemanha, Gana, Grécia, Honduras, Hong Kong, Hun-

gria, Índia, Irã, Iraque, Irlanda, Israel, Itália, Jamaica, Japão, Jordânia, Kuwait, Quênia, Coreia,
Líbano, Malásia, México, Moçambique, Nova Zelândia, Países Baixos, Nigéria, Território Palestino, Paquistão, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal,
Romênia, Arábia Saudita, Cingapura, Eslovénia,
Africa Do Sul, Espanha, República Eslovaca, Sri
Lanka, Suécia, Suíça, Tailândia, Taiwan, Trinidade e Tobago, Tunísia, Turquia, Uganda, Unidos, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e Vietnam. Realizou-se a seleção dos
estudos pelo autor principal com vínculo em uma
instituição ou órgão brasileiro, seja público ou
privado, disponibilizada no annais. Foram identificados apenas 36 trabalhos brasileiros apresentados (2,9%), tendo representatividade das regiões: Nordeste com 8,3% (n=3); Sudeste com
30,5% (n=11); e Centro-Oeste com 61,1%
(n=22). As regiões Norte e Sul não tiveram representatividade neste evento. O vínculo dos trabalhos resultam-se em 100% Público, com destaque para Instituições de Ensino (n=17), seguida de setores do Órgão da Polícia Federal
(n=15) e Instituto de Polícia Civil (n=4). As áreas
abordadas foram: Anthropology (n=1), Criminology (n=5), Forensic accounting (n=1), Biometrics (n=0), Chemical criminalistics (n=3), Clinical forensic medicine & forensic nursing (n=1) e
, Cyber security (n=4), Document examination
(n=4), Fingerprint evidence & biometrics (n=1),
Fires & explosions (n=3), Illicit drugs & clandestine laboratories (n=4), Odontology (n=1), Science, justice & legal issues (n=1), Toxicology &
pharmacology (n=3) e Wildlife/ entomology/ taphonomy (n=4). Para as áreas de “CBRN agents,
counterterrorism & armed conflict”, “Crime scene
investigation”, “Forensic pathology “, “Psychiatry
and behavioural sciences” e “Education & training” não foram encontrados trabalhos de pesquisadores/peritos brasileiros.

Conclusões
Nesta pesquisa, nota-se um número significativamente baixo da quantidade de trabalhos

brasileiros no IAFS, o que demonstra a necessidade de maior partipação brasileira para contribuir para o cenário internacional, mas principalmente pela possibilidade de crescimento e desenvolvimento interno a partir da troca de conhecimentos em eventos dessa natureza.
Palavras-chaves: Anais de Congressos,
Brasil, Ciências Forenses, Congressos como Assunto, Resumos de Reunião

Medidas mandibulares a partir de Tomografias Computadorizadas
para estimativa do sexo
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Resumo
Introdução
A Odontologia Legal tem como objetivo a
pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido um indivíduo vivo, morto. O campo de atuação da odontologia legal engloba diferentes tipos de atividades periciais. No que se refere à
Antropologia Física Forense a identificação pode
ser realizada pelos dentes e os arcos dentários
podendo, em certas circunstâncias, subsídios de
real valor para a resolução de problemas médicolegais e criminológicos constituindo-se, por vezes, os únicos elementos com que o perito pode
contar. A Antropologia Física Forense no que se
dispõe sobre a identificação através de ossadas
seja elas parciais ou completa precisa de estudos
mais complexos e de conhecimentos multidisciplinares. Assim, por meio destes estudos meio
destes pode-se estimar o sexo, a idade, a ancestralidade e a estatura, facilitando para os experts
de se aproximarem da identificação. Os estudos
antropológicos podem ser divididos em duas especialidades sendo estas: antropometria ou antroposcopia. A antropometria são mensurações
de centímetros e/ou milímetros (método quantitativo) e a antroposcopia onde a análise se realiza visualmente (qualitativa).

Objetivo
Este estudo teve como objetivo realizar
medidas mandibulares obtidas de 225 tomografias computadorizadas do “Biobanco Osteológico
e Tomográfico do Prof Eduardo Daruge da
FOP/UNICAMP, verificando-se o dimorfismo sexual e ancestralidade. E buscou a obtenção de
um modelo matemático capaz de estimar sexo e
ancestralidade

Métodos
Primeiramente foi submetido ao Comite de
Etica e Pesquisa obtendo a aprovação do mesmo
CAAE 54171916.0, realizando então a calibração
do pesquisador(ICC). Feito isso foi realizada as
mensurações nas tomografias visando 225,
sendo que 126 eram do sexo masculino, 94 do
sexo feminino e 5 estavam sem identificação,
com idades entre 15 e 100 anos, e ancestralidade conhecida para a cor da pele (branco, negro, pardo e amarelo). Foram realizadas seguintes medidas entre os pontos: kondylion lateral
direito - kondylion lateral esquerdo (A);
kondylion lateral direito – pogônio (B); kondylion
lateral esquerdo – pogônio (C); borda mesial do
forame mentoniano direito - borda mesial do forame mentoniano esquerdo (D). Analisou-se
também a área delimitada pelo triângulo formado pelas medidas entre kondylion lateral direito e kondylion lateral esquerdo, kondylion lateral direito e pogônio, e kondylion lateral esquerdo e pogônio (E). O teste t de Student para
variâncias homogêneas demonstrou que houve
uma diferença de estatística nas médias em função do sexo, à exceção da medida de área, que
não foi utilizada para a realização do modelo.

Resultados
Para a análise dos dados foram utilizados
os programas SPSS 21 (IBM Corporation) e R
Program. O estudo apresentou como variável dependente qualitativa o sexo; como variáveis independentes quantitativas das medidas, a área e
a idade; e como variável independente qualitativa a ancestralidade (branco, negro, pardo e
amarelo). Após a verificação de homocedasticidade e normalidade dos dados, por meio do teste
de Levene e Shapiro-Wilk, respectivamente, foi

realizada a análise descritiva, utilizando as medidas de tendência central como média, e as medidas de dispersão, como desvio-padrão, mínimo
e máximo das medidas
Foi possível estabelecer um modelo matemático (Logito: ln(𝑝1−𝑝)=−12,321 + 0,0045 A
+ 0,017 D ), com acurácia de 69,2% para a estimativa do sexo. Não houve diferença estatística
nas médias em função da ancestralidade.

Conclusões
Conclui-se que as medidas utilizadas para
a estimativa do sexo podem ser usadas, porém
não foram adequadas para estimar a ancestralidade.
Palavras-chaves: Antropologia Forense,
Sexo, Tomografia computadorizada

Elder Abuse: An International Crisis
Amy Carney 1
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Resumo
Introdução
Elder abuse is a recognized criminal and
social problem both in the United States and internationally. First labeled as “granny battering”
and originally studied under the umbrella of family violence, maltreatment of the elderly has received more funding and research in recent years. Multiple aspects of elder abuse have been
examined including measures for detection, assessment, and documentation. Although studies
have examined the circumstances surrounding
abuse as well as theories of causation and characteristics of the abuser and abuse, studies of
the relationship between the abuser and abused
are less well documented. The purpose of this research was to examine the abuser relationship,
family or non-family, and the type of abuse
(physical, financial, sexual) of the elderly to
answer the question “What is the relationship
between type of abuser and types of abuse in cases prosecuted through the San Diego, CA District Attorney’s Office?” This in turn was used to
further inform avenues of inquiry and research in
elder mistreatment.

Objetivo
The purpose of this descriptive correlational study was to examine the relationship
between victims of elder abuse and those who
were convicted of crimes stemming from that
abuse. The specific objectives were:
1.
To characterize the incidence and
prevalence of the different types of elder abuse
prosecuted by the San Diego District Attorney’s
office in a selected population
2.
To examine the abuser relationship (family/non-family) and type of abuse
(physical, financial, sexual) in the elderly
3.
To explore victim and perpetrator
factors that increase the odds for elder abuse.

Métodos
Court records were examined for 100 defendants prosecuted through the San Diego District Attorney’s office. All of the defendants had
been convicted of crimes stemming from incidents of elder abuse. Demographic data was
collected for both victim and defendant, including
age of the victim, thus establishing the victim as
“elder”, gender of the victim, and gender of the
defendant. Logistic regression was utilized to
examine if the relationship between the victim
and defendant increased the odds for abuse.

Resultados
The number of victims of elder abuse identified in this study was 155. The majority of the
victims survived the abuse. Defendant relationship to victim was as follows: Son 11.6%,
daughter 2.9%, caretaker 9%, followed by
nephew, granddaughter, grandson, driver, niece,
daughter–in-law and mother-in-law at 0.6%. Financial abuse was found in 80.8% of the victims,
physical abuse in 31.4% of cases, and sexual
abuse in 5.1% of cases. Correlational and chisquare analyses were used to evaluate the effect
of familial relationship on type of abuse. It was
found that financial abuse was more commonly
perpetrated by non-family members, while
physical abuse was more commonly perpetrated
by family members (p = .001). A significant difference was also found in gender and type of
abuse: Men were found to be more likely to
commit physical elder abuse (p = .028). No significant difference was found between genders
for financial abuse: Both male and female defendants were equally likely to commit financial
abuse.

Conclusões
This study showed that the elderly are at
risk for the three types of examined abuse: Primarily financial, followed by physical and sexual.
However, it also leads to inquiries in the larger
field of elder mistreatment, in the United States

and internationally. These complications and implications are discussed.
Palavras-chaves: Crime, defendant, elder, abuse, relationship

A IDENTIFICAÇÃO HUMANA ATRAVÉS DO PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO DE UMA OPERADORA DE SAÚDE: RELATO DE CASO.
TATIANE LEITE HATADA 1
1 USP - Universidade de Sao Paulo (FO-USP)

Resumo
Introdução
Com a violência crescente nas grandes metrópoles há cada vez mais a necessidade de se
realizar a identificação humana através de dados
antropológicos. Neste caso, a odontologia legal é
de fundamental importância, e a necessidade de
uma documentação odontológica bem composta
e arquivada é imprescindível.

Objetivo
Demonstrar a importância da Odontologia
Legal e do prontuário odontológico na identificação humana por meio do confronto radiográfico
ante-mortem (AM), decorrente de tratamento
odontológico realizado, e post-mortem (PM) de
um individuo encontrado em cova clandestina.

Métodos
Relato de caso: Um indivíduo foi encontrado em cova clandestina na grande São Paulo
em novembro/2018 e removido ao IML Central
de São Paulo para análise. A possível família forneceu informações de que a suposta vítima teria
realizado tratamento odontológico com um profissional específico, que foi acionado pela própria
família e forneceu a informação de que existia
prontuário odontológico digital com uma Operadora Odontológica. O IML Central de São Paulo
emitiu ofício à essa Operadora que imediatamente encaminhou as imagens radiográficas
contidas no prontuário digital e, através do confronto odontolegal dos dados radiográfico AM e
PM, poucas horas depois foi possível identificar a
vítima positivamente.
Existe uma grande possibilidade de se
combinar materiais e procedimentos odontológicos, assim como acidentes anatômicos e suas variações em uma população para auxílio na identificação humana.
Por meio das radiografias PM e em con-

fronto com as radiografias AM cedidas pela Operadora, foi possível identificar acidentes anatômicos únicos, similaridades e discrepâncias explicáveis, sem que houvesse nenhuma discrepância inexplicável, o que tornou possível a identificação positivamente.

Resultados
Discussão: Para a identificação humana,
em alguns casos e de acordo com o estado em
que os indivíduos são encontrados, não é possível mais proceder com a papiloscopia, sendo necessário lançar mão de outros recursos, e, nestes
casos, a odontologia legal torna-se o método de
primeira escolha.
Segundo a Interpol, a odontologia legal é
considerada um dos métodos primários de identificação humana, que junto com outros métodos
como o DNA e a papiloscopia, possuem vantagens e limitações quando comparados entre si
nos quesitos de unicidade, imutabilidade, perenidade, classificabilidade e praticabilidade.
A principal vantagem da evidência dental
na identificação humana é a capacidade de sua
preservação post-mortem em relação aos efeitos
tanatológicos. Porém, não existe um número mínimo de pontos de concordância aceitos como
necessários para efetuar a identificação humana
pelas características dentais. O importante é a
probabilidade daquele evento não ocorrer em outro indivíduo.
Do ponto de vista das possibilidades de
combinações de eventos anatômicos, terapêuticos e patológicos que podem incidir sobre os
dentes e suas estruturas circunjacentes de suporte, é inegável a unicidade odontológica no
contexto pericial para a identificação humana.
Destaca-se assim, a importância do cirurgião dentista compondo o quadro de Peritos Oficiais nos IMLs do Brasil.

Conclusões
As características odontológicas únicas de
um individuo, assim como as variações e acidentes anatômicos, são excelentes parâmetros que
auxiliam na identificação humana através da
Odontologia legal, tornando-a uma ferramenta
eficiente, rápida, de baixo custo e confiável.
A Pericia odontológica foi fundamental para
a identificação da vitima tendo como base os
achados radiográficos AM, fornecidos pela Operadora Odontológica, e PM, adquiridos no próprio
IML.
Palavras-chaves: identificação humana,
odontologia legal, antropologia legal

PERITO QAP: SISTEMA HOLÍSTICO E ESTRUTURADO PARA A GESTÃO
DE LAUDOS PERICIAIS CRIMINAIS
JADER JAMES BRAZ VIRGOLINO 1
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Resumo
Introdução
O projeto se propõe a ser, inicialmente,
uma prova de conceito, onde será possível avaliar se determinadas métricas foram alcançadas:
maior celeridade na confecção do laudo pericial,
padronização, eficiência e usabilidade, plenitude
técnica com conteúdos abrangentes e ao mesmo
tempo coesos e objetivos, etc.
Trata-se de um aplicativo disponível em
Android, Ios e browser com uma base de dados
já preenchida de todos os veiculos do Brasil, todos os enderecos, tipos de perícia, tipos de objetos, tipos de armas, tipos de drogas, cadastro de
autoridades, cadastro de vias de transito com todas as informações relevantes através de caixas
de seleção para rápido preenchimento no estilo
checklist.
O apelo a funcionalidades inovadoras torna
esse sistema único no Brasil: funciona offline,
sincroniza dados com servidor que faz backup
dos dados e gera o laudo pericial em pdf automaticamente, anexo de imagens com numeracao
e legenda, geo-localização, mapas e calendário;
criação de texto através do áudio utilizando os
teclados de dispositivos móveis; etc.
O sistema visa eliminar a redundância de
dados e de atividades do perito criminal: muitas
vezes os mesmos dados são preenchidos em planilhas, papéis na cena do crime, sistemas etc.
Com um sistema holístico que unifique as informações em um só lugar, emita o laudo pericial
automaticamente, extraia relatórios de produtividade dos peritos, trate da segurança da informação para dados e imagens estaremos perseguindo uma.grande celeridade durante o inquérito policial e com efeitos indiretos na justica penal.
Uma vez que o sistema é baixado para o
celular ou tablet do perito criminal e que seja sincronizado por menos de 30 segundos para que
possa a partir daí funcionar totalmente offline
sem qualquer dependência da internet, o perito
tem em suas mãos uma ferramenta poderosa
com um banco de dados completo e padronizado

que dará todo suporte para que ele realize a sua
ocorrência como se estivesse preenchendo um
cheque list, mas ao mesmo tempo ele estará já
criando seu laudo pericial e anexando imagens,
otimizando seu tempo inclusive durante a viatura, abordando o que chamamos na área de
computação de portabilidade.
A disponibilização da ferramenta em várias
plataformas faz com que o perito criminal abandone os tradicionais editores de texto para que
possam preencher os dados 100% dentro dos
sistemas evitando que ocorra redundância ou diferença de informações entre sistemas e documentos de texto dessa forma será possível inclusive implementar funcionalidades futuras de clonar uma ocorrência onde todos os dados seriam
copiados para uma ocorrência semelhante e apenas e os dados de vítimas ou outros dados sensíveis seriam modificados.

Objetivo
Percebemos que as Polícias Científicas do
Brasil estavam defasadas tecnologicamente e
que realizavam um trabalho extremamente importante para a persecução da justiça criminal.
Portanto, visando trazer celeridade ao inquérito
policial e aos processos penais, esse sistema foi
desenvolvido com o objetivo de revolucionar a
forma como os laudos pericias são preparados:
trazendo agilidade, padronização, não-redundância, usabilidade, segurança contra perdas de
dados, eficácia e eficiência técnica, etc.

Métodos
O app foi desenvolvido através de várias
boas práticas na área da computação, como:
computação em nuvem, backups contínuos dos
dados, geolocalização, suporte a imagens, funcionamento offline, banco de dados sql escalavel,
frameworks de fácil monitoramento e manutenção do app.

Resultados
O aplicativo é funcional e já foi utilizado
pelo autor em dezenas de perícias e, agora, pretende expandir a utilização do mesmo para a padronização nacional dos laudos periciais. O
tempo de confecção do laudo pericial foi reduzido
de 2 a 5 vezes, métricas mais precisas poderão
ser efetivadas através de uma pesquisa envolvendo vários usuários.

Conclusões
Com esse trabalho, pretendo diminuir os
trabalhos redundantes e burocráticos dos peritos
criminais, visando o conceito do Essencialismo
em se buscar fazer o minimo necessário para se
fazer bem uma atividade, de forma a ser eficiente e errar menos. O perito pode, agora, através do áudio emitido no seu celular, durante uma
viagem na viatura, já estar produzindo o seu
laudo pericial fortemente orientado a objetos,
com preenchimento intuitivo e com alta usabilidade.
Palavras-chaves: Aplicativo de perícia
criminal, Celeridade no laudo pericial, Eficiência,
HOLÍSTICO, Padronização
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Resumo
Introdução
O processo da percepção social tem início
quando, ao identificar o outro, não percebemos
somente sua presença, mas também seu conjunto de características, o que nos permite criar
uma impressão. Categorizamos uns aos outros
de maneira instintiva e os estereótipos de aparência compartilhados existem como parte de um
acordo social sobre as impressões. Este processo
de percepção social nos leva, então, a criar estigmas e estereótipos em relação as pessoas. Temos a tendência de realizar prejulgamentos das
pessoas em relação à sua cor de pele, fato que
pode influenciar a atitude que as pessoas têm em
relação a determinados grupos étnicos, inclusive
atitudes como a atribuição de culpa. O Teste de
Associação Implícita (do inglês Implicit Association Test - IAT) é um instrumento amplamente
utilizado para medir as atitudes em geral e os
preconceitos em relação a grupos particulares. O
IAT avalia atitudes implícitas induzindo as pessoas a rapidamente categorizar palavras e/ou
imagens de estímulo usando duas chaves para
resposta.

Objetivo
O presente trabalho teve como objetivo
geral investigar a existência de correlação entre
o preconceito implícito medido através de dois
Testes de Associação Implícita, Étnico e de
Culpa, e características étnicas dos participantes
do teste como a densidade de melanina e a cor
auto atribuída. Estabelecer se fatores como
idade, escolaridade e renda também possuem
correlação com o resultado dos testes. Para isso
tivemos como objetivos específicos: identificar
atitudes implícitas da população alvo em relação
a estereótipos étnicos e de culpa; desenvolver
estrutura, interface, design para coleta de dados
do IAT em aplicativo Android®; correlacionar a
densidade de melanina com o escore D obtido
através da aplicação dos IATs étnico e de culpa;

identificar se cor auto atribuída declarada pelos
participantes influencia na presença de estereótipos étnicos e de culpa.

Métodos
Inicialmente foi inferida a refletância da
pele dos participantes nos comprimentos de
onda de 400 e 420 nm por três aferições com uso
de espectrofotômetro portátil, operado pelo entrevistador. Depois de fornecer informações
como idade, sexo, escolaridade, renda e cor auto
atribuída, os participantes completaram em sequência a versão étnica e de culpa do IAT. Os
resultados dos testes foram calculados a partir
do tempo de reação e dos erros cometidos pelos
participantes, gerando um Escore D (efeito IAT)
o qual foi correlacionado com os dados de densidade de melanina, cor auto atribuída, idade,
renda e escolaridade através da correlação de
Pearson.

Resultados
A amostra do nosso trabalho é composta
por 112 participantes e foi coletada no Estado de
São Paulo, Brasil. A idade dos participantes variou entre 21 e 66 anos, sendo a média 42,3
anos; e destes, 69,6% eram do sexo feminino.
Dos 112 participantes, 71 (63,4%) se auto atribuíram brancos; 27 (24,1%) pardos; 9 (8%) negros e 5 (4,5%) amarelos. Como esperado, no
IAT étnico, a maioria dos participantes obteve
preferência automática por crianças brancas, indicando que de uma maneira geral a população
do estudo possui preconceitos implícitos contra
negros. O mesmo ocorreu para o IAT de culpa,
em que houve prevalência de respostas de associação entre negros e culpa, indicando a prevalência desse estereótipo. Foram realizadas correlações simples de Pearson entre a densidade de
melanina dos participantes e o Escore D de cada
IAT. Não obtivemos uma correlação significativa
em relação à densidade de melanina e o escore

D dos participantes, nem para o IAT étnico (Correlação de Pearson = 0,47; p = 0,619), nem para
o IAT de culpa (Correlação de Pearson = 0,044;
p = 0,644). O mesmo ocorreu com a correlação
para a da cor auto atribuída com o escore D da
reposta ao teste tanto para o IAT étnico (Correlação de Pearson = -0,059; p = 0,539), quanto
para o IAT de culpabilidade (Correlação de Pearson = -0,096; p = 0,318). Também não se obteve correlação significativas entre os outros fatores estudados es escores D.

Conclusões
Podemos concluir a partir de nossas analises então, que nossa população alvo possuí preconceito étnico e de culpa implícito contra negros, e que este preconceito independe da densidade de melanina, da cor auto atribuída ou de
qualquer outro fator analisado.
Palavras-chaves: Estereótipos, Culpabilidade , Teste de Associação Implícita, Preconceito
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Resumo
Introdução
Os Bancos de Perfis Genéticos para fins de
investigação criminal (BPGIC) foram mencionados como uma das prioridades no discurso de
posse do novo ministro da Justiça e Segurança
Pública Sérgio Moro. Essa estratégia como política de segurança pública carrega as promessas
de auxiliar as investigações criminais, reduzir a
impunidade e até mesmo desestimular a reincidência, mas a sua adoção não é um consenso.
Se, por um lado, vem sendo recebida com muito
entusiasmo por alguns setores sociais, como profissionais da área de segurança pública, por outro, é vista com desconfiança e ceticismo por diversos cientistas sociais, juristas e filósofos.
Diante do caráter disruptivo de novas tecnologias, divergências são inevitáveis e, ao final,
saudáveis para que a novidade possa ser empregada de forma que equilibre os custos financeiros
e sociais com os benefícios dela esperados. Por
esse motivo, uma análise científica dos bancos
deve abarcar toda a sua complexidade e realizar
uma abordagem multissetorial e transdisciplinar.

Objetivo
Nesse sentido, a presente pesquisa teve
como objetivo analisar a regulação, organização
e estrutura dos BPGIC brasileiros a partir de três
premissas básicas:
• cientificidade: o que precisa ser feito para
que essa tecnologia possa ser considerada, de
fato, científica?
• eficiência: que precisa ser feito para que
a identificação genética seja corretamente interpretada pelos julgadores e produza os efeitos esperados?
• garantia de direitos: que medidas precisam ser tomadas para que o funcionamento dos

bancos não viole direitos tutelados no ordenamento jurídico brasileiro?

Métodos
Pesquisou-se o panorama brasileiro a partir da regulação, das informações presentes nos
relatórios da Rede Integrada de Bancos de Perfis
Genéticos (RIBPG), de artigos científicos, notícias midiáticas e em respostas a pedidos de
acesso a informação (Lei 12.527/11). Como base
para uma análise crítica, foram utilizados artigos
científicos publicados em revistas internacionais
especializadas em ciências forenses, bem como
relatórios de boas práticas e regulações internacionais que tratavam direta ou indiretamente dos
critérios de cientificidade, eficácia e garantia de
direitos.

Resultados
Como resultados, identificou-se que o padrão científico da identificação genética exige
uma cadeia de custódia íntegra, que preveja medidas para evitar casos de degradação do material biológico, contaminação, identificação incorreta de vestígios, erros de cálculo ou má interpretação das análises, entre outros. Também
deve ser estabelecido um sistema de gerenciamento de erros.
Em relação à eficiência, é necessário preparar os profissionais de perícia para a elaboração de laudos que possam ser corretamente interpretados pelos profissionais de Justiça, que,
por sua vez, devem estar preparados para interpretar o resultado da análise pericial dentro do
contexto da investigação criminal. As possibilidades de prova “plantada” ou “DNA de
background” devem ser consideradas, por exemplo.
Quanto à garantia de direitos, medidas
precisam ser reguladas para evitar a violação da
privacidade dos catalogados geneticamente,

bem como o desvio e uso ilegal de informações
dos bancos e a discriminação genética. Além
disso, é preciso analisar a possível violação aos
direitos de não autoincriminação e de presunção
de inocência, pendentes de julgamento pelo STF
no RE 973.837.

Conclusões
A pesquisa concluiu que os diversos laboratórios e bancos brasileiros ainda possuem suas
próprias culturas e práticas, a despeito das medidas que vem sendo empreendidas no sentido
da padronização dos procedimentos e acreditação dos laboratórios pelo Comitê Gestor da
RIBPG.
Dessa forma, se revelou a necessidade de
reformar a regulação dos bancos de perfis genéticos no Brasil para suprir diversos gargalos em
relação às três premissas da cientificidade, eficiência e garantia de direitos no emprego da tecnologia genética na identificação criminal. Isso
deve incluir, em suma:
• a regulação minuciosa dos procedimentos a serem levados a cabo ao longo de toda a
cadeia de custódia (desde a coleta do material
biológico até a produção do laudo pericial);
• o treinamento de profissionais da perícia
e da Justiça para que a comunicação entre as
duas áreas ocorra sem complicações;
• a incorporação na legislação de reconhecidas boas práticas no sentido da garantia de direitos, como a previsão de medidas de proteção
de dados consagradas pela doutrina especializada.
Por fim, é essencial que essas medidas sejam reguladas através de lei (strictu sensu) e não
de regulações infralegais, que podem ser alteradas ao sabor dos acontecimentos políticos e não
oferecem segurança jurídica.
Palavras-chaves: Genética Forense, Lei
12.654/12, Bancos de Perfis Genéticos, Investigação Criminal, RIBPG

Considerações bioéticas sobre a coleta em massa de DNA nos presídios brasileiros
Luiza Louzada 1
1 IMS/UERJ - Instituto de Medicina Social da UERJ (Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, Bloco D, 7º andar –
UERJ.)

Resumo
Introdução
Recentemente, diversos estados brasileiros passaram a realizar a coleta de material biológico de presidiários, buscando incluir sua identificação genética nos bancos de perfis genéticos
para fins de investigação criminal (BPGIC). Em
cumprimento a políticas de implementação desses bancos, financiadas principalmente pela SENASP, foram estabelecidos os equipamentos e
pessoal necessários para cumprir essas medidas
dentro das prisões. Como resultado, apenas em
2018, o Banco Nacional (BNPG) registrou cerca
de 8.000 novos perfis genéticos. Sob o ponto de
vista da bioética, a coleta coercitiva de DNA de
presos estabelece um dilema. De um lado, se
tem a necessidade do Estado de acessar o corpo
do preso - que, se devidamente informado e perguntado, provavelmente não iria aceitar a coleta
- e, por outro, esse preso tem direitos individuais
que precisam ser respeitados na condução das
coletas e tratamento dos respectivos dados. Mais
do que orientar sobre o que “pode” ou “não pode”
ser feito, a disciplina da bioética pode contribuir
sobre a melhor maneira de se conduzir a coleta
de DNA de reclusos, a partir de seus postulados
e princípios. Nessa linha, a reflexão sobre orientações bioéticas tem o potencial de harmonizar
os riscos inerentes às coletas com os benefícios
sociais que se podem extrair dela.
Objetivo
Propor possíveis orientações práticas a serem consideradas no contexto da coleta de DNA
em presídios e nos procedimentos relacionados a
partir de postulados bioéticos.
Métodos
Aliou-se a pesquisa bibliográfica com infor-

mações levantadas em pesquisa de campo (entrevistas, pedidos de acesso à informação, análise de documentos e participação em eventos científicos) para elaborar propostas de medidas
práticas que podem contribuir com a condução
mais ética da atividade de coleta de DNA em presídios.
Resultados
Como resultado, orientada pelos princípios
da proporcionaldade (que abrange os da necessidade e menor intrusividade)* e da prevenção,
foram relacionados os seguintes postulados bioéticos com sugestões de ações preventivas e afirmativas: (1) Compreensão livre e autonomia: a
capacidade de o preso compreender o que está
sendo feito no ato da coleta e possíveis consequências desse ato, bem como de seus direitos
de oposição. Propõe-se que: • os esclarecimentos sejam adapatados à sua capacidade individual de compreensão e que seja aberta a possiibilidade de responder aos seus questionamentos; • sejam informados os direitos do preso, inclusive o de oposição, se ainda não houver decisão judicial específica (art. 8º, p.u. da Resolução
09 do CG/RIBPG). (2) Confidencialidade: proteção da privacidade e dos dados do titular. Propõe-se: • Rigoroso controle sobre o acesso aos
dados genéticos do preso**; • Que seja garantida a conformidade com os princípios e direitos
estabelecidos na LGPD (Lei 13.709/18); • Seja
estabelecida uma regulação de proteção de dados que vincule o Estado em matéria de investigação criminal. (3) Beneficência: possibilidade
de a coleta e consequente catalogação genética
ser usada e favor do preso (para inocentá-lo),
oferecendo meios para isso. Propõe-se: • A documentação de toda a cadeia de custódia e tratamento de dados, para que as informações possam ser acessadas e contraditadas pela defesa***; (4) Integridade: inviolabilidade do
corpo e da intimidade do preso. Empregar as medidas necessárias para que a coleta não represente uma violência física ou psicologica para

ele. • Se for possível, solicitar que o próprio
preso introduza o suabe para a raspagem do interior das bochechas e entregue para o responsável pela coleta****; (5) Vulnerabilidade: reconhecimento da especial condição do indivíduo
que está sob a custódia do Estado, como pessoa
mais exosta e menos capaz de se defender contra possíveis abusos e maus-tratos realizados
pelo Estado. Proposta: • Coleta acompanhada
por advogado ou defensor público*****
Conclusões
A tarefa de estabelecer ações afirmativas e
reparadoras para a promoção de valores éticos
no contexto das coletas em presídios se revelou
extremamente desafiadora. Apesar de incipientes, os resultados da pesquisa abrem o caminho
para um rico campo de discussões que pode resultar em melhorias na cultura pericial/forense.
*Williams, R., Wienroth, M. (2017); ** Forensic
Genetics Policy Initiative (2017); *** Dias Filho,
Claudemir Rodrigues (2009); ****A sugestão da
autora baseia-se na prática já utilizada em análises de genética forense cível (quando a pessoa
prefere dessa forma), que não implica em prejuízo técnico para a análise. Informação advinda de
comunicação pessoal com a professora e pesquisadora Clarice Sampaio Alho (Ribeirão Preto,
nov., 2018). Menção autorizada pela entrevistada. *****Memoriais da CDH-UFPR no RE
973.837.
Palavras-chaves: Genética Forense, Lei
12.654/12, Bioética, Coleta de DNA, Bancos de
Perfis Genéticos
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Resumo
Introdução
É indiscutível a necessidade de obtenção
de conhecimentos mínimos da Criminalística ou
Perícias Forenses para o trabalho dos operadores
do Direito, sendo, portanto, imprescindível na
sua formação, muito embora a grande maioria
das Instituições de Ensino Superior (IES) ainda
não reconheçam essa importância.
Alguns cursos chegam a ofertar apenas as
disciplinas Medicina Legal (disciplina que aborda
os conhecimentos técnicos da medicina que poderão ter repercussão jurídica) e/ou Criminologia
(estudo biológico, mesológico e sociológico dos
fatores que podem influenciar a ocorrência criminal) acreditando, falaciosamente, que estas
substituiriam a necessidade do estudo da Criminalística ou das Perícias Forenses em geral.

Objetivo
Este trabalho buscou levantar quantas IES
no Nordeste Brasileiro, de fato, estão conscientes
da fundamental importância desta disciplina para
formação de um profissional mais qualificado e
preparado para as necessidades do mundo jurídico atual, que a cada dia se encontra mais exigente em relação à qualidade da prova.

Métodos
Foi realizada pesquisa empírica exploratória, de caráter qualiquantitativa, nas matrizes
curriculares das IES que formam bacharéis em
Direito na Região Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB,
PE, PI, RN, SE), em relação a oferta das disciplinas Criminalística, Criminologia e Medicina Legal.
Para tanto, foram utilizadas técnicas de pesquisa
bibliográfica, documental e consultas às IES. Os
dados foram analisados por meio da frequência

de respostas (estatística descritiva) e os resultados apresentados em gráficos.

Resultados
Gráfico 1. Resultado da frequência de IES
com oferta das disciplinas analisadas (n = 144).
Fonte: Dados da Pesquisa
Gráfico 2. Resultado das frequências de
oferta das disciplinas analisadas (n = 144).
Fonte: Dados da Pesquisa
Dada a natureza multidisciplinar da prova
técnica, para se acionar a Criminalística há necessidade de conhecimentos mínimos para sua
utilização eficaz, sendo importante aos operadores do Direito, como seus clientes finais, ter conhecimento das suas possibilidades de alcance,
bem como suas limitações no contexto do caso
concreto.
A falta desses conhecimentos básicos é o
principal motivo de dificuldades dos operadores
do Direito no momento de lançar mão deste instrumento processual científico, a perícia. Inúmeras falhas e desatenções, muitas vezes, acabam
fragilizando tanto teses de defesa e de acusação
como sentenças, tornando-as inconsistentes e
duvidosas.
É claro que no processo penal, por exemplo, o operador do Direito não precisa ser um expert ou perito criminal, pois o próprio Estado regulamenta a função e mantém servidores públicos concursados para esse perfil à disposição da
Persecução Penal (Peritos Oficiais – Lei
12.030/09), porém o conhecimento da Criminalística pode representar o grande diferencial na
qualidade do profissional contemporâneo.
Neste cenário, os dados coletados demonstram que o número de IES da Região Nordeste
brasileira que ofertam a disciplina em sua matriz
curricular está muito inferior à necessidade real

de uma formação profissional qualificada de fato.

Conclusões
A falta de oferta da disciplina Criminalística/Perícias Forenses trará indiscutível prejuízo
à formação do bacharel em Direito, com reflexos
negativos para a prática jurídica cotidiana, pois,
muitas vezes, existe um vínculo indissociável entre o mundo fático e o jurídico, que precisa ser
elucidado por meio da prova técnica e do conhecimento científico.
Conforme resultado da pesquisa, podemos
afirmar que 96% das IES da Região Nordeste do
Brasil não oferecem nenhuma disciplina capaz de
dotar o operador do Direito de condições minimamente necessárias ao exercício pleno da prática jurídica, ao menos no que tange aos conhecimentos da Criminalística/Perícias Forenses.
Fato esse que terá, inevitavelmente, reflexo na
qualidade da produção da prova e consequente
qualidade da prestação jurisdicional.
Diante deste cenário, surge então a necessidade de ressaltar a importância da Criminalística na formação dos operadores do Direito, uma
vez que deter, conhecer e utilizar-se desses conhecimentos poderá representar o diferencial do
profissional de excelência, que atende a evolução
da Ciência Jurídica em toda sua plenitude.
Palavras-chaves: Criminalística, Direito,
Nordeste do Brasil, Perícias Forenses
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Resumo
Introdução
A identificação de criminosos através da
prova material do DNA é uma realidade brasileira. Diversos tipos de crimes, como homicídios
e feminicídios, são desvendados através do
Banco Nacional de Perfis Genéticos – BNPG. A Lei
n° 12.654/2012 e o Decreto nº 7.763/2012 promoveram mudanças legislativas necessárias e
permitiram o avanço na luta contra o crime. A
Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos RIBPG acompanha e propõe ações visando um
banco de dados seguro, como a padronização de
procedimentos, medidas de segurança e requisitos técnicos de auditorias. Nesse contexto, Pernambuco se destaca por apresentar a maior inserção de perfis genéticos na categoria condenados no ano de 2018, graças ao apoio do Pacto
pela Vida e da SENASP. Mesmo diante dos benefícios com a implantação do BNPG no Brasil, há
questionamentos e discordâncias jurídicas sobre
a sua legalidade. É importante destacar que a
Suprema Corte, através do parecer nº 07/2017
– AJCR/SGJ/PGR/MPF, estabelece que “a identificação da pessoa é direito estatal voltado à preservação da segurança pública”.

Objetivo
O presente estudo objetiva analisar o cenário do Banco de Dados de Perfis Genéticos do
Estado de Pernambuco – BPGPE. Demonstrar a
evolução no quantitativo das coletas biológicas
de condenados e a inserção de perfis no BNPG.
Verificar a efetividade desses dados na resolução
de crimes no Estado. Discutir as inferências legais nas coletas em condenados do Estado e de
vestígios coletados em locais de crime, para
compor o banco de dados.

Métodos
Foi realizada uma análise evolucionária da
situação do BPGPE. As amostras biológicas (saliva) de condenados, após assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, foram coletadas com swabs, de forma indolor e não
invasiva. As análises genéticas foram realizadas
no Instituto de Genética Forense Eduardo Campos – IGFEC. As amostras de condenados foram
submetidas à amplificação direta com kits específicos. Para as análises dos vestígios oriundos de
locais de crime, foi realizada a extração do DNA
através de extração orgânica. Após validação dos
perfis genéticos, os dados das sequências de
DNA tipo STR (Short Tandem Repeat) foram depositados semanalmente no CODIS (Combined
DNA Index System), sistema que armazena e
cruza os dados de perfis genéticos resultantes de
laboratórios criminais nacionais. Ademais, foi
analisada a jurisprudência acerca da constitucionalidade do BNPG, através de levantamentos de
pareceres jurídicos acerca das implicações das
coletas em condenados.

Resultados
Em Pernambuco, desde a implantação do
BPGPE em 2014, foram inseridos 1.492 perfis,
sendo 1.352 relativos à categoria condenados,
93 de vestígios biológicos de locais de crime e 47
de restos mortais, familiares e desaparecidos.
Desde 2015 até novembro de 2017 foram inseridos 250 perfis, contudo, em 2018, Pernambuco
foi destaque pela maior inserção de perfis de
condenados no BNPG (IX RIBPG, 2018), tendo
sido inseridos 1.102 perfis. Um dos casos de
crime solucionado com o advento do BPGPE foi
um caso de estupros em série ocorridos na cidade de Olinda/PE em 2018, cujo suspeito entrava em contato com suas vítimas em um site

de compras e vendas on line. As vítimas eram
atraídas por anúncios de emprego de cuidadora.
Após análise genética comprovou-se a materialidade do fato através da perícia, tornando-se
prova inequívoca da autoria do crime. Pernambuco, até o momento não enfrentou empecilhos
para coletar amostras biológicas de condenados
e nem implicações jurídicas que pudessem gerar
repercussões acerca da autoincriminação e
afronta aos direitos humanos. Entretanto, em Minas Gerais, o Ministério Público julgou improcedente a coleta por ferir o princípio da não autoincriminação e o art. 5º da Constituição Federal.
Em contrapartida, a Procuradoria Geral da República entende que não há inconstitucionalidade e
nem ofensa ao princípio da não-autoincriminação
(Parecer nº 07/2017 – AJCR/SGJ/PGR/MPF).
Considerando que o uso indevido dos dados
constantes no BNPG é crime, e que é fundamental ponderar o direito à vida, à segurança e a proteção de inocentes, não há cabimento em considerar a inconstitucionalidade das coletas para
compor o BNPG.

Conclusões
O advento do Banco de Perfis Genéticos é
indispensável para a apuração criminal e instrução processual. Os confrontos em busca de coincidência genética são de extrema importância
para interligar suspeitos aos locais de crimes,
bem como indicar reincidências criminais. A identificação da pessoa por estar sendo considerado
um direito estatal voltado à preservação da segurança pública, sobrepõe-se ao direito individual
(Parecer
nº
07/2017
–
AJCR/SGJ/PGR/MPF).
Palavras-chaves: Banco Nacional de Perfis Genéticos , Coincidência genética, Lei n°
12.654/2012, Coletas biológicas em condenados
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Resumo
Introdução
A despeito da relevância da perícia criminal
para a efetividade do sistema de justiça criminal,
no Brasil, poucas pesquisas são realizadas com o
objetivo de analisar alguns aspectos jurídicos
que envolvem a produção da prova pericial. Dentre esses aspectos merece destaque o estudo dos
princípios da imparcialidade e do contraditório,
sendo este último aperfeiçoado quando da última
reforma do código de processo penal, aprovada
pela Lei nº 11.690/2008.

Objetivo
Além de abordar o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a aplicação dos princípios da imparcialidade e do contraditório na produção da prova pericial, este estudo pretende
apresentar a visão dos peritos oficiais que participaram desta pesquisa sobre diversos aspectos
que envolvem a aplicação desses princípios no
exercício de suas funções, tais como:
a) sua opinião sobre se a perícia criminal
deve ser caracterizada pela imparcialidade e conhece quais dispositivos legais visam garantir a
aplicação desse princípio;
b) quais são os requisitos mais relevantes
para a garantir da imparcialidade da perícia criminal;
c) se já teve conhecimento de alguma situação vivenciada por ele ou por outro colega em
que houve interferência (ou tentativa) em sua
imparcialidade;
d) que mudanças administrativas ou legislativas poderiam favorecer a imparcialidade da
perícia criminal;
e) a relação entre a nomeação do perito ad
hoc e as respostas aos quesitos sobre a imparcialidade da perícia criminal.
f) sua opinião sobre se a prova pericial

pode ser contraditada e se conhece quais dispositivos legais visam garantir a aplicação desse
princípio;
g) se, nos últimos 3 anos, algum laudo seu
foi contraditado, em qual fase e em que circunstâncias ocorreu;
h) qual tratamento recebeu quando foi designado para comparecer a uma audiência de julgamento;
i) que mudanças administrativas ou legislativas poderiam favorecer o contraditório da
prova pericial;
j) qual sua opinião sobre o papel desempenhado pelos analistas dos Ministérios Públicos.
Por fim, foi permitido que os respondentes
manifestassem sua opinião sobre a presente pesquisa ou sobre algumas das perguntas do formulário.

Métodos
Para fins de identificar o entendimento
doutrinário e jurisprudencial sobre a aplicação
dos princípios da imparcialidade e do contraditório na produção da prova pericial, inicialmente,
foi realizada uma pesquisa bibliográfica.
Já a visão dos peritos oficiais sobre os reflexos da aplicação desses princípios em suas atividades, foi desvelada mediante o tratamento
quanti-qualitativo dos dados coletados em uma
pesquisa de campo realizada mediante o envio
de um formulário eletrônico on line, na plataforma do Google Drive (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0wtEuVz0DpbSwS
kULS-s5-L7d_4SNEeJZahjs0eYgyvUmww/viewform?usp=sf_link), para peritos criminais federais e peritos estaduais.
Esse formulário apresentava 30 perguntas,
sendo: (i) 1 a 5: coleta de dados profissionais
dos respondentes; (ii) 6 a 16: obter uma série
de informações sobre a aplicação do princípio da
imparcialidade; (iii) 17 a 30: obter uma série de
informações sobre a aplicação do princípio do
contraditório da prova pericial.

Os dados coletados foram submetidos a
dois tipos de análises: quantitativa e qualitativa.
A primeira foi realizada mediante a análise das
planilhas e dos gráficos gerados pela Google
Drive. Já a análise qualitativa foi realizada basicamente pela metodologia da análise de conteúdo das respostas, segundo Bardin (1977).

Resultados
Dos 1.046 peritos criminais federais da
ativa, foi enviado convite pessoal para participar
dessa pesquisa, via e-mail, para 842 peritos
(80,50%). Já em relação aos peritos estaduais,
o convite foi enviado tanto para o Presidente da
ABC como para todos os Presidentes das associações estaduais, sendo solicitado o compartilhamento locais em suas redes sociais.
Ao final dessa pesquisa foram recebidos
506 formulários respondidos, sendo 252 enviados por peritos criminais federais (49,8%), 233
por peritos criminais estaduais e 21 por outros
profissionais (2,61%).
Destaca-se que, em relação aos peritos criminais federais, obteve-se uma boa representatividade, visto que o quantitativo de respondentes representa 24,09% do total de peritos da
ativa e 29,93% dos peritos para os quais foi enviado o convite.

Conclusões
Ao final dessa pesquisa observou-se que,
apesar de os peritos criminais terem conhecimento da relevância da aplicação dos princípios
da imparcialidade e do contraditório da prova pericial, não se tem um conhecimento dos dispositivos legais que amparam a sua aplicação.
Também foi possível observar nessa pesquisa diversos aspectos de ordem legal, processual e administrativos que podem ser adotados
pelo Estado no sentido de fortalecer a aplicação
desses princípios na persecução penal.
Palavras-chaves: Contraditório, Criminalística, Imparcialidade, Perícia criminal, Perito
criminal
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Resumo
Introdução
Acumuladores de animais são portadores
de uma patologia na qual possuem quantidade
de animais em condições nutricionais e clínicas
insatisfatórias e o ambiente em que tanto os animais como os tutores habitam é majoritariamente encontrado em condições insalubres. Em
virtude disso, caracteriza-se tanto como uma situação de crime contra os animais quanto um
problema de saúde pública, pois estão comprometidas as condições sanitárias e nutricionais
dos animais, permitindo que haja a disseminação
de patógenos, inclusive zoonóticos.

Objetivo
Identificar o perfil psicossocial de acumuladores de animais em Botucatu por meio da aplicação de uma entrevista e avaliar as características dos locais e condições em que vivem os animais em situação de acumulação, usando-se um
Protocolo de Perícia de Bem-Estar Animal
(ppbea)
Determinar a frequência de patógenos de
potencial zoonótico através da análise das fezes
dos animais que habitam esses ambientes, por
meio de exames coproparasitológicos de WillisMollay e de Faust et al.

Métodos
O projeto foi estruturado em quatro etapas: visita e aplicação de entrevista nos acumuladores de animais, análise do local e aplicação
do Protocolo de Perícia de Bem Estar Animal
(PPBEA), colheita de amostras de fezes dos animais e por fim, processamento delas para o diagnóstico coproparasitológico e molecular de enfermidades de caráter zoonótico. Por meio das
técnicas de Willis-Mollay e Faust et al foi feita a
identificação coproparasitológica de parasitas.
Posteriormente, foi realizada a classificação do
Bem-Estar animal em cada uma das residências
visitadas, afim de identificar se havia situações

de maus-tratos animais, a análise estatística dos
dados obtidos nas entrevistas e dos resultados
coproparasitológicos das fezes coletadas. O diagnóstico molecular pelo método do PCR encontrase em execução.

Resultados
De acordo com os dados obtidos na entrevsita, constatou-se que 60% dos entrevistados
eram do sexo masculino, casados e possuiam ensino superior completo. Em relação aos animais
acumulados, percebeu-se o predomínio de cães,
seguidos por gatos e aves. Ao classificar o bemestar animal concluiu que ele oscilou entre regular e alto, sendo difícil estabelecer situações em
que havia maus-tratos animais.
Por meio dos exame de Willis-Mollay identifciou-se ovos de Ancylostoma spp., Toxocara
sp. e Trichuris spp. e oocistos de Cystoisospora
sp. e o exame de Faust et al identificou cistos de
Giardia spp.
A partir dos dados coproparasitológicos observou-se que em algumas residências houve infecção intensa de Ancylostoma spp., que por vezes apresentava co-infecção com Giardia spp.

Conclusões
Até o momento observou-se que os locais
visitados não apresentavam situações insalubres
ao ponto de comprometerem a sobrevivência dos
animais, notou-se a estreita ligação entre a maioria dos acumuladores e seus animais, sendo que
muitos entrevistados têm os animais como membros da família, dando-lhes o mesmo afeto e
atenção. Os dados obtidos nos exames coproparasitológicos mostram a presença de parasitas de
potencial zoonótico nesses ambinetes, destacando que o contatato promíscuo entre os animais e seus donos pode propiciar o desenvolvimento de doenças. Isso destaca a importância do
profissional da saúde, como médicos e médicos
veterinários, para a prevenção e profilaxia de enfermidades que podem afetar tanto os seres humanos como os animais.

PROJETO FAPESP: 2017/18313-6
CIÊNCIAS FORENSES: Ed. 25/14
Palavras-chaves: Acumuladores, Saúde
única, Medicina forense

Cadeia de Custódia da Prova Pericial: uma análise jurisprudencial
acerca do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul (TJ/RS) e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina (TJ/SC)
Maria Eduarda Azambuja Amaral 1,2, Nereu José Giacomolli 1,2
1 PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 11 – Partenon –
Porto Alegre/RS CEP: 90619-900), 2 INCT Forense - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Forense (Av. Ipiranga,
6681 - Partenon - Porto Alegre/RS CEP: 90619-900)

Resumo
Introdução
A prova pericial vem ganhando notoriedade no processo penal. Realidade esta desencadeada pelos avanços técnico-científicos ocorridos
nas últimas décadas. Neste contexto, a cadeia de
custódia aparece como alicerce da prova pericial,
sendo a grande responsável pela fiabilidade probatória. Consequências processuais podem estar
atreladas à cadeia de custódia da prova pericial,
e tal instituto deve estudado e compreendido no
contexto jurídico brasileiro.

Objetivo
O objetivo do estudo é procurar entender
qual vem sendo o posicionamento dos Tribunais
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
(TJ/RS) e de Santa Catarina (TJ/SC) acerca da
cadeia de custódia da prova pericial. Diante
disso, buscou-se avaliar qual a importância de tal
instituto para a decisão judicial e, ainda, o que
vem sendo discutido e qual vem sendo o entendimento dos magistrados de ambos os tribunais
no que tange à quebra da cadeia de custódia.

Métodos
Foi realizada uma busca jurisprudencial no
website dos tribunais (https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/pesquisa.php?tipo=1e
https://www.tjsc.jus.br/jurisprudencia) no dia 6
de fevereiro de 2019. A palavra chave utilizada
para a pesquisa foi cadeia de custódia. Cabe salientar que esta palavra isolada foi eleita para
que não houvesse nenhuma restrição no resultado. Ou seja, objetivou-se realizar a pesquisa
mais abrangente possível.

Resultados
A pesquisa gerou um total de 48 resultados, sendo 33 do RS e 15 de SC. Analisou-se
apenas os julgados da área criminal. Dos 33,
apenas 14 realmente tratavam da temática “cadeia de custódia” da prova pericial e, dos 15,
apenas 5. As decisões analisadas contemplam
um espaço de tempo entre 2014 e 2018, o que
já indica a atualidade do debate. Importante salientar, que em todas as decisões do TJ/SC, as
preliminares acerca da quebra da cadeia de custódia trazidas pela defesa foram rejeitas. Interessante apontar alguns fatos. Em um caso, o
magistrado afirmou que houve o manuseio da
arma de fogo por terceiros sem o devido isolamento, o que poderia colocar em xeque o exame
realizado pelo papiloscopista, e, mesmo assim,
não foi reconhecida a quebra da cadeia de custódia. Ademais, em outro caso, ocorrera a remoção de um projétil da vítima com posterior transporte para a delegacia e, então, para a perícia.
Os documentos apontavam que o projétil tivera
sido encaminhado ao instituto aproximadamente
um mês após a cirurgia. O magistrado entendera
que aquilo fora um “erro de digitação”e afastara
a tese de quebra de cadeia de custódia.
Em relação às decisões do TJ/RS, das 14
analisadas, em apenas duas houve o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia. Interessante que ambas são da mesma câmara, sendo
dois dos desembargadores comuns às decisões.
Em relação às outras, alguns fatos podem ser
apontados. A falta de guia de transporte de drogas e entorpecentes não é um requisito para considerar a quebra da cadeia de custódia. Ademais,
em um caso de crime sexual, a calcinha da vítima
fora encaminhada para a perícia três anos após
a coleta para que fosse realizado o exame de
DNA, e tal fato também não fora considerado
como potencial quebra da cadeia de custódia.
Ainda, há decisões que deixam explícito que a
quebra da cadeia de custódia da prova deve ser

analisada não somente como único aspectode
falta de zelo por parte do Estado, mas sim aliada
às demais razões principiológicas do processo
penal, em especial à demonstração de prejuízo
às partes. Por final, cabe salientar que a ausência
de acondicionamento dos aparelhos telefônicos
em invólucros lacrados não se mostra argumento
suficiente a atestar a quebra da cadeia de custódia. Esses e alguns outros fatos curiosos foram
identificados nas decisões dos tribunais supracitado, sendo mais aprofundado em uma apresentação futura de todo o trabalho realizado.

Conclusões
A cadeia de custódia da prova científica é
um tema muito recente na doutrina brasileira e
pouco debatido nos tribunais. Há uma falta de
consenso em relação à temática. A falta de aplicação e de informação do assunto dificulta o entendimento dos juristas e torna a interpretação
leviana e o debate superficial. É necessária uma
regulamentação que viabilize a aplicação prática.
Ademais, é indispensável haja uma maior interação nos campos de fala entre a perícia criminal e
o processo penal.
Palavras-chaves: Processo Penal , Prova
no Processo Penal, Prova Científica, Laudo Pericial, Cadeia de Custódia
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Resumo
Introdução
No âmbito da Polícia Federal, em regra,
cada unidade de perícia (UP) atende as requisições de exames originadas em seu Estado. Isso
gera distorções na relação do nº de requisições
pelo nº de Peritos disponíveis em cada UP. Em
um extremo há UPs com grande quantidade de
laudos pendentes e, no outro, há UPs com baixa
demanda e equipamentos subutilizados. A federalização das pendências, ou seja, a transferências de demandas de exames entre as UPs é uma
alternativa para equilibrar as demandas, elevar
a produtividade de unidades pouco demandadas
e atender com maior celeridade os atores da investigação e da justiça.

Objetivo
Identificar as áreas de perícia que mais
afetam a produtividade nacional de laudos da Polícia Federal e apresentar - no escopo dos laudos
de química forense - os impactos para a produtividade local obtidos com a iniciativa dos Setores
Técnicos Científicos (SETECs) do Rio Grande do
Norte (RN) e da Bahia (BA) de examinar amostras originárias de outras UPs.

Métodos
A partir de dados extraídos do Relatório
Nacional de Produção[1] e de Relatórios Anuais
de Criminalística[2] obteve-se a evolução histórica da produção nacional e local de laudos. No
ano de 2018, a federalização da pendência foi
efetivada pelo SETEC/RN e SETEC/BA, que examinaram amostras de química forense oriundas
de São Paulo/SP e Curitiba/PR, respectivamente.
[1] Relatório (R 15.07) Disponível no Sistema Nacional de Criminalística - SISCRIM
[2] Disponíveis na Biblioteca Digital da Criminalística – BDCRIM/DPCRIM/INC/DITEC

Resultados
Nos últimos quinze anos 60% do total de
laudos produzidos foram de três áreas da perícia:
química forense, documentoscopia e informática.
Essa última teve um significativo aumento da
produção de laudos, ao passo que aquelas tiveram redução (tabela 1). No caso em estudo, o
SETEC/RN e o SETEC/BA exibiam uma tendência
histórica de redução de demanda e produção de
laudos de química forense (gráfico 1), mas ao
absorverem a demanda de outras UPs alcançaram mais de 100% de aumento na produtividade
relativa (2017 versus 2018); e propiciaram a redução da pendência de SP e PR.
Tabela 1 – Participação relativa da produção nacional de laudos.
Gráfico 1 – Evolução de produção relativa
de laudos de química forense no Rio Grande do
Norte e Bahia.

Conclusões
A transferência de demandas de documentoscopia, informática ou química forense causam
impacto mais significativo na produtividade. A
metodologia de federalizar as pendências, distribui de forma mais racional o trabalho e permite
atender com maior rapidez os atores da investigação e da justiça, gerando benefícios para sociedade. Portanto, recomenda-se que seja expandida para todo o SISCRIM para equalizar as demandas e reduzir o tempo de atendimento dos
exames.
Palavras-chaves: Federalização , laudos,
perícia, produtividade

Perfil feminino nas apreensões de drogas: violência contra a mulher
nas portas dos presídios
Joara de Paula Campos 1
1 SPTC-GO - Superintendência da Polícia Técnico-Científica de Goiás (Av. Eng. Atílio Corrêa Lima, 1223 - Cidade Jardim, Goiânia - GO, 74425-030)

Resumo
Introdução
Do total de pessoas encarceradas no Brasil, de acordo com o Infopen (2017), 25% são
devido à lei de drogas. Os homens representam
26% dos registros, enquanto as mulheres esse
percentual atinge 62%.
No contexto brasileiro, em que o sistema
prisional é dominado pelas facções criminosas,
fazendo com que os detentos adquiram dívidas
pelo consumo de produtos, ou por participarem
do crime organizado pagando mensalidades e
cumprindo obrigações impostas pela facção, durante o cumprimento da pena, fica a cargo da
família do detento, também, contribuir com os
seus débitos dentro do presídio.
As mulheres, desprovidas de recursos para
garantir a própria subsistência, com baixa formação escolar e com filhos, contribuem com seus
parceiros e familiares encarcerados através do
transporte de drogas para o interior de estabelecimentos prisionais. Apesar de a vantagem econômica possuir grande peso na sua decisão, devido suas condições em que muitas vezes são
seus parceiros ou familiares encarcerados que
provinham recursos financeiros para sua família,
o tráfico ocorre porque essas mulheres possuem
vínculo afetivo ou familiar com o presidiário destinatário da droga. Esse vínculo faz com a mulher
coopere por conhecer a condição de dependente
químico, traficante ou de presidiário que contraiu
dívidas ou, até mesmo, pela coação e pelo medo
do que pode acontecer com a sua integridade física e de sua família, bem como do indivíduo encarcerado.

Objetivo
Determinar o perfil de gênero dos acusados das infrações descritas no artigo 28 (posse
de drogas) e artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, assim como
a quantidade de exames de constatação de dro-

gas provindas dos presídios das cidades atendidas pelo 1º Núcleo da Polícia Técnico-Científica
do Estado de Goiás (1º NRPTC), o qual atende 13
cidades e o complexo prisional com a maior concentração de presos do estado.

Métodos
Foram levantados os exames de constatação (preliminar) de drogas realizados pelo 1º
NRPTC no período de junho a agosto de 2018,
sendo determinada a frequência relativa dos dias
da semana de incidência de realização do exame,
o gênero dos acusados, a quantidade e o tipo de
droga apreendida e, quando possível, o contexto
de sua apreensão.

Resultados
Dos 223 exames realizados pelo 1º NRPTC
no período analisado, 78 envolviam mulheres
(35%), sendo do total de ocorrências envolvendo
mulheres 27% estavam associadas a pelo menos
um indivíduo do sexo masculino, 59% eram provindas dos presídios das cidades atendidas pelo
1º NRPTC, e 14% das acusadas foram autuadas
sozinhas. O número de ocorrências envolvendo
mulheres na tentativa de ingresso nos estabelecimentos prisionais surpreendeu, pois, das 59
ocorrências de apreensão de drogas relacionadas
aos presídios, 78% envolviam mulheres, sendo
os dias com maior incidência de exame de constatação no 1º NRPTC, quintas-feiras e domingos,
coincidentes com o dia de entrega de alimentos
e com o dia de visitação no complexo prisional
de Aparecida de Goiânia, respectivamente. A região vaginal foi o principal local para ocultar a
presença da droga, representando 64,6% do total de ocorrências envolvendo visitantes.
Ocorrências envolvendo mulheres contribuíram com 83% da maconha analisada, 8% da
cocaína, 40% dos comprimidos e 100% dos selos
submetidos ao exame de constatação no período
analisado. A maior apreensão do período, cerca
de uma tonelada de maconha, teve como autora

a mulher presente na residência em que a droga
foi localizada no momento da apreensão. Das
drogas apreendidas no sistema prisional, 63%
(4386,3g) da maconha, 33% (774,3g) da cocaína e 52,5% (103) dos comprimidos são provindos da região vaginal de visitantes, o que representa uma média aproximada de 170 gramas de
droga por cada apreensão.

Conclusões
O perfil feminino das ocorrências de tráfico
de drogas para dentro de estabelecimentos prisionais, juntamente com os dados que mostram
a associação de pelo menos um indivíduo do sexo
masculino à apreensão de entorpecentes, demonstra o papel secundário exercido pelas mulheres no contexto do tráfico de drogas. A utilização do vínculo afetivo dessas mulheres e de
sua anatomia, que favorece a ocultação dessas
substâncias, têm elevado o número de encarceramento feminino. Nesse sentido, políticas devem ser criadas na melhoria socioeconômica
desse grupo vulnerável, que sofre violência não
só pelos seus parceiros, familiares e facções criminosas, como pelo próprio sistema penal
quando do encarceramento pelo distanciamento
da família, e dificuldade de reinserção social
quando do cumprimento da pena.
Palavras-chaves: Constatação de drogas, Presídios, Violência contra a mulher

PROPOSTA DE UM SISTEMA DE INTELIGÊNCIA COMO FERRAMENTA
DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTIFICA DO ESTADO DE GOIÁS
Rodrigo Tapia Passos de Oliveira 1
1 SPTC/GO - Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás (Av. Atílio Correia Lima, 1223,
Cidade Jardim, Goiânia-GO)

Resumo
Introdução
As Polícias Científicas têm evoluído constantemente para poder se adequar aos padrões
mais modernos de atuação pericial. Em Goiás, foi
criado o Núcleo de Inteligência Estratégica (NIE),
voltado diretamente ao assessoramento políticoestratégico da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC).
Para a SPTC é crucial obter informações de
qualidade de cada um de seus 22 (vinte e dois)
Núcleos Regionais de Polícia Técnico-Científica
(NRPTC). Cabe então ao NIE produzir relatórios
com dados de situações de cada ou todas as unidades.
Assim, é necessário um sistema informacional capaz de compilar instantaneamente esses
dados, gerando gráficos e relatórios, agilizando a
atuação do NIE.

Objetivo
Propõe-se uma solução de inteligência voltada a gestão estratégica dos NRPTCs. Esta solução deve exibir as informações estratégicas,
absorvendo e se conectando aos dados operacionais de cada NRPTC. Todos os dados disponibilizados devem ser condensados e estruturados
em um Painel Estratégico (dashboard) com atualização em tempo real, filtros e capacidade de
produção de relatórios.

Métodos
Ademais de uma extensa revisão bibliográfica, foi realizada uma pesquisa qualiquantitativa, com todos os gestores dos NRPTCs, objetivando explicitar os mais diversos tipos de situações e problemas presentes nos NRPTC.
As situações-problemas levantadas foram
então convertidas em riscos e categorizados taxonomicamente conforme categorias temáticas

PESTAL (Política, Econômica, Sociocultural, Tecnológica, Ambiental, Jurídica/Legal) e atribuídas
a um peso (sem efeito, pequeno risco, grande
risco, risco perigoso, risco catastrófico) a depender da repercussão possível de cada um no ambiente organizacional.
Ao final, para atender os objetivos, verificou-se as diversas possibilidades para implantação do sistema, gerando um exemplo de implementação do sistema que contemplava: a coleta
das informações, a exibição dos dados em um
painel estratégico e a possibilidade de produção
de relatórios automatizados.

Resultados
Através do NIE foi realizada a pesquisa
com todos os gestores dos NRPTC. Não é o intuito desta pesquisa divulgar as fragilidades institucionais e, portanto, os resultados específicos
de cada pesquisa não serão abertamente divulgados. O interesse científico está nas situaçõesproblema apresentadas, e em como estas podem
ser classificadas e como todo esse conjunto de
informação pode ser apresentado ao gestor estratégico.
A aplicabilidade de cada categoria PESTAL
teve que ser adaptada ao cenário da PTC, conforme apresentado na Tabela 1.
Já o cenário de riscos foi ajustado, conforme exibido na Tabela 2.
Cada nível representa um “peso” matemático para a soma dos riscos objetivando uma
pontuação (score) final comparativa. Isso posto,
os pesos associados a cada tipo de risco foram:
Sem efeito (0), Pequeno (1), Grande (3), Perigoso (6), Catastrófico (10).
Ao final, propõe-se a estruturação apresentada na Figura 1 para um dashboard voltado
a disponibilização rápida dos dados para ao gestor estratégico, superintendente da PTC.

Sendo que as quatro seções acima seguem
descritas da seguinte forma:
1.
HISTOGRAMA: Gráfico que compila todos os riscos levantados a partir dos problemas relatados
2.
FILTROS: Nesta seção deve ser
possível filtrar por unidade, categoria, nível ou
data. Sempre atualizando o Histograma.
3.
DADOS DESCRITIVOS: Esta seção deve conter um submenu, onde constarão
dados gerenciais, dados operacionais e relatórios.
4.
FEED: Áárea destinada a exibir
uma lista dinâmica de cada nova situação-problema cadastrada.
Uma visualização prévia do que poderia ser
esse Painel Estratégico, se desenvolvido no próprio sistema de criminalística, segue na Figura 2.

Conclusões
A partir do estudo apresentado nesse artigo, foi possível propor um sistema moderno de
análise de dados voltado ao gerenciamento estratégico dos Núcleos Regionais da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. Outrossim, os
objetivos gerais e específicos do trabalho foram
alcançados, uma vez que foi efetivamente estudada e elaborada a estruturação desse sistema.
Este autor finaliza com o entendimento que
este trabalho, quando efetivamente implementado e operacional, será capaz de trazer informações estratégicas de forma imediata para a
SPTC, suprindo uma carência que atualmente
ainda existe no contexto gerencial administrativo
estratégico.
O próximo passo em sequência a este trabalho estaria em estabelecer os KITs (key intelligence topics), ou seja, separar os riscos de nível
mais elevado (p.e. catastrófico) e criar variáveis
de alerta antecipado para monitoramento, estruturando assim o desenvolvimento de uma Equipe
de Trabalho de Inteligência (ETI) específica para
cada cenário.
Palavras-chaves: Gestão Estratégica, Inteligência Estratégica, Inteligência Pericial Criminal, Modelagem de Sistemas

O SERVIÇO DE ABRIGAMENTO COMO SUPORTE PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EM PERNAMBUCO
BRUNA VEIGA 1, PAULO LEÃO 1, ROSANA FONSECA 1, SOCORRO ORESTES 1
1 UPE - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (Avenida General Newton Cavalcante, 1650, Centro, Camaragibe PE)

Resumo
Introdução
A mulher, mesmo na contemporaneidade,
vive em uma sociedade ainda patriarcal e machista, cujos valores arcaicos afronta sua dignidade nos mais variados aspectos da vida. A condição de violência contra a mulher é, sem dúvida,
uma questão de violação dos direitos humanos.
Diante da magnitude e gravidade da violência de
gênero, cabe ao Estado promover e implementar
políticas públicas no sentido de prevenir e combater este tipo de violência.
Isto posto, o Estado de Pernambuco se
apresenta como o único ente federado a ter
norma legislativa, Lei nº 13.977/09, que institui
um Serviço de Proteção, Atendimento e Abrigamento das Mulheres em Situação de Violência de
Gênero, sob risco de morte, incluindo seus filhos
menores de 18 anos.

Objetivo
O estudo teve por objetivo mapear quatro
unidades de casas-abrigo de Pernambuco, para
entender o serviço de proteção e verificar se o
abrigamento suporta o enfrentamento da violência de gênero, protegendo e afastando as abrigadas do risco de morte e seus dependentes.

Métodos
Foram obtidos dados estatísticos na Ouvidoria da Secretaria da Mulher de Pernambuco, no
período de janeiro de 2010 a novembro de 2018,
sobre o número de vítimas e dependentes menores de 18 anos que utilizaram o serviço de abrigamento.
A partir dos dados coletados, analisou-se a
eficiência dos benefícios ofertados frente ao combate ao feminicídio.

Resultados
A tabela 1, demonstra o quantitativo de
mulheres e dependentes abrigados entre janeiro
de 2010 e novembro de 2018. Observa-se que
2.366 pessoas foram instaladas nos quatro abrigos públicos de Pernambuco. Desse total, 890
mulheres sob risco de morte e 1.476 dependentes dessas vítimas.
Para além desses registros, foi informado
que 557 mulheres passaram pelo atendimento
do Núcleo de Abrigamento, durante o mesmo período, no entanto, por algum motivo, seja perfil
ou recusa dessas, não foi efetivado o serviço.
O tempo de permanência das mulheres na
Casa Abrigo variou de dias a meses. Do total geral, constam apenas 19 mulheres e 29 crianças
ainda abrigadas (tabela 2).
A partir de 2016, os registros de casos de
assassinato de mulheres passaram a ser classificados como feminicídio. Durante o período em
comento, nenhum caso de feminicídio foi registrado com mulheres assistidas pelo abrigamento
(tabela 3). Entretanto, os índices gerais de feminicídio de mulheres que não passaram pelo serviço são: 112, em 2016, 76 em 2017 e 73 até
30 de novembro de 2018 (tabela 3).

Conclusões
O Abrigamento tem estimulado mulheres
vítimas de violência, junto com seus dependentes, a procurarem o Serviço de Proteção mantido
pela Secretaria da Mulher-PE.
A medida tem demonstrado efetividade,
ressaltando que o índice de feminicídio de mulheres que utilizam este serviço é zero.
No entanto, urge refletir:
Que motivos levam mulheres a não efetivarem o serviço, mesmo passando pelo atendimento do Núcleo de Abrigamento?
Como reestruturar vidas, considerando
prazos pré-estabelecidos por lei, no que tange ao
tempo de abrigamento?

Como sanar o paradoxo que em alguns casos se instala: a vítima em abrigos e o agressor
usufruindo de liberdade?
Questões como essas estão longe de serem solucionadas a curto prazo, porque exigem
esforços persistentes e continuados na luta da
preservação de direitos e garantias individuais e
coletivas.
Palavras-chaves: ABRIGAMENTO, MULHER, PERNAMBUCO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR

AMERICANO: O CASO DE 22 MORTES
Mariluzio Araujo Moreira da Silva 1,2, Carolina Tavares Calderaro de Jesus 1, Creusa
Alice Lopes dos Santos 1, Janio Roberto Arnaud Ferreira 1, Jadir Ataíde dos Santos 1, Yara Lúcia Lins Jennings 1
1 CPCRC - Centro de Pericias Científicas Renato Chaves (Av. Transmangueirão sn Belém-Pará), 2 IFPA - Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia do Pará (Av. arterial 5A sn Ananindeua-Pará)

Resumo
Introdução
Trata-se de um trabalho descritivo acerca
da realização da primeira Reprodução Simulada
dos Fatos, no Brasil, realizada dentro de um presídio por ocasião de uma rebelião ocorrida nas
dependências do Complexo Penitenciário de
Americano na cidade de Santa Izabel-Pa. Durante a rebelião ocorreu a morte de 22 detentos
e de um agente penitenciário, além de lesão corporal grave em vários agentes e detentos. Em
decorrência da dimensão do fato, foi solicitado
pela Corregedoria Geral da Polícia Militar do Estado do Pará um procedimento de apuração na
qual a Reprodução Simulada dos Fatos foi peça
fundamental para esclarecer as circunstancias
em que se deu a intervenção militar durante a
rebelião.

Objetivo
Identificar as circunstancias da intervenção
da Policia Militar durante uma tentativa de fuga
no Complexo Penitenciário de Americano, com o
intuito de esclarecer se durante a intervenção
ocorreram excessos que culminaram com a
morte de 22 pessoas. Busca ainda verificar, na
medida em que os meios periciais permitirem, a
probabilidade das versões apresentadas pelos
Policiais militares serem ou não verdadeiras, fornecendo a autoridade policial prova pericial que
possa subsidia-la no esclarecimento dos fatos.

Métodos
Por se tratar de uma Reprodução Simulada
dos fatos realizada dentro de um presidio, e por
não haver disponível na literatura nenhum relato
que pudesse ser utilizado como fundamento, o
planejamento desenvolvido consistiu em: estabelecer um staff de comando, realizar estudo
analítico do inquérito, analisar os laudos periciais
produzidos, reunir com vários seguimentos da

segurança publica e com o ministério público, visitar de forma não programada o presídio e os
espaços onde o procedimento pericial seria realizado.
O Staff de comando ficou sob a coordenação da equipe pericial que em conjunto com o
corregedor geral da PM decidiam em conjunto os
passos a serem seguidos. A equipe pericial foi
composta por seis peritos criminais do departamento de local de crime contra a vida do Centro
de Perícias Científicas Renato Chaves-Pará e teve
a participação de vários comandos especializados
da Polícia Militar do Estado do Pará, Grupamento
Aéreo de Segurança Pública do Pará, Corpo de
Bombeiros Militar, Ouvidoria de Segurança Pública, Ministério Público Estadual e SUSIPE.
A Reprodução Simulada dos Fatos foi realizada durante quatro dias e por estarem envolvidos três seguimentos distintos optou-se por separar cada grupo participante: policiais militares
investigados, agentes da SUSIPE vítimas e detentos que participaram da ação. Todos os participantes foram devidamente acompanhados de
seus respectivos advogados, todavia, o transito
pelos espaços durante a realização da Reprodução ficou restrita aos peritos, a corregedoria e ao
Ministério Público.
Foram utilizados armamentos compatíveis
com os que a PM usou no dia da ação, bem como
outros materiais compatíveis com os relatados
nos autos do inquérito.

Resultados
Após o término da Reprodução foi produzido um laudo com anexo em 3D que evidencia
os pontos centrais de toda a ação e que confronta
os achados periciais com os relatos dos participantes. Por orientação de seus advogados os Policiais Militares recusaram-se a participar, todavia, foi possível montar a dinâmica de forma indireta utilizando-se seus respectivos depoimentos, confrontando-os com os depoimentos dos
demais participantes. Foi possível identificar que
não se tratou apenas de uma tentativa de fuga,

mas de uma invasão ao presidio e que as condições de segurança eram extremamente frágeis
favorecendo esse tipo de ação. Em relação a tese
sobre a ação da Policia Militar e se houve ou não
excessos foi possível identificar que ação de intervenção policial para tentar conter a fuga dos
detentos foi legítima, uma vez que o presídio sofreu um ataque articulado que contou com participação interna e externa de criminosos fortemente armados.

Conclusões
Realizar uma Reprodução Simulada dos
Fatos é sempre um desafio, exige uma acurada
análise de todas as questões envolvidas e dos
meios necessários para se esclarecer as possibilidades de determinado faro ter ou não acontecido como relatado. Quando esse tipo de procedimento pericial precisa ser realizado nas dependências de um complexo penitenciário, onde os
riscos são extremamente maximizados o desafio
se amplifica. A metodologia precisa ser rigorosa,
o sigilo indispensável, o rigor o princípio e a análise dos fatos criteriosa. Ao se realizar uma Reprodução Simulada busca-se sempre evidenciar
a verdade real dos fatos independentemente dos
interesses das partes envolvidas.
Palavras-chaves: Ciências Forenses, Intervenção Policial, Reprodução Simulada dos Fatos

A reconstrução genética: uma possibilidade que ainda merece atenção
no âmbito forense
Patricia Borba Marchetto 2,1, Fernanda Silva Polverari 1, Isabela Brunelli Ambrosio 1, Regina
Maria Barretto Cicarelli 1
1 LabPater/NAC - FCF/UNESP - Laboratório de Investigação de Paternidade - Faculdade de Ciências Farmacêuticas / UNESP (Rodovia Araraquara Jaú, Km 01 - s/n - Campos Ville - Araraquara/SP.), 2 FCLAr/UNESP - Departamento de Administração Pública - Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara / UNESP (Rodovia Araraquara Jaú, Km
01 - s/n - Campos Ville - Araraquara/SP.)

Resumo
Introdução
Tão relevante quanto à evolução do direito,
as inovações advindas dos avanços biotecnológicos e os estudos baseados nas técnicas de identificação genética trouxeram segurança a árdua
tarefa de identificar pessoas. Há mais de três décadas o exame de DNA vem sendo utilizado na
solução de delitos, sendo posteriormente adotado no âmbito civil. A utilização de técnicas de
biologia molecular vem sendo uma importante
ferramenta no auxilio do Poder Judiciário, na determinação de perfis genéticos em ações de investigação de paternidade. Sem dúvida, é possível afirmar que das demandas que transitam nas
Varas de Família, talvez seja a investigatória de
paternidade a que apresente maiores dificuldades no campo probatório. A prova de paternidade
realizada por meio do exame de DNA passou a
ser a peça probatória de maior credibilidade do
juízo, estando o suposto pai (periciado) presente
ou ausente. Evidentemente, na ausência ou
morte do periciado, a identificação da paternidade se dará pela análise dos restos mortais,
com a exumação do cadáver; ou por meio da
análise do material genético proveniente de outros familiares, ascendentes (pai e/ou mãe do
suposto pai), e/ou descendentes (filhos biológicos do suposto pai), mediante a reconstrução do
perfil genético.

Objetivo
Diante das complexas questões que o
mundo jurídico vem enfrentando na atualidade e
das infindáveis dúvidas não satisfatoriamente dirimidas, a presente pesquisa objetivou estabelecer uma análise quanto ao nível de conhecimento
da sociedade e dos profissionais da área jurídica
acerca da possibilidade de reconstrução do perfil
genético nas ações de investigações de paternidade

Métodos
Este trabalho é parte integrante de uma
projeto de pós doutoramento em genética forense, que esta sendo desenvolvido junto ao Laboratório de Investigação de Paternidade da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (UNESP) em
parceria com a Defensoria Pública do Estado de
São Paulo e foi aprovado pelo comitê de ética em
pesquisa em seres humanos da FLCAr-UNESP,
sob o protocolo número 090048/2018. O questionário foi elaborado, revisado e aplicado no período de 1º de setembro de 2018 a 20 de fevereiro de 2019. A questão consistia em saber “Nos
casos de investigação de paternidade, onde o suposto pai é falecido, o que deve ser pleiteado na
ação?” E as opções eram exumação de cadáver
para posterior exame de DNA ou realização de
exame de DNA em parentes próximos do falecido. Os participantes da pesquisa foram advogados, futuros bacharéis em direito, promotores
e defensor público. Participaram ainda da pesquisa integrantes da sociedade civil que foram
selecionados durante o Mutirão de Investigação
de Paternidade realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) no dia 1º de outubro
de 2018.

Resultados
Foram 67 os participantes da área jurídica,
dos quais 24 (35,8%) advogados; 38 estudantes
(56,7%) de Direito (5º ano), 04 (6%) promotores de justiça e 01 (1,5%) defensor público.
Deste total, optaram pela exumação 17 participantes (25,4%) e pelo exame de DNA em parentes próximos 50 participantes (74,6%). Foi ainda
analisada as respostas por categoria profissional
isoladamente e o resultado que obtivemos foi:
ADVOGADOS: 24 participantes, onde 05
(20,83%) optaram pela exumação e 19

(79,17%) optaram pelo exame de DNA em parentes próximos; ESTUDANTES (5º ano) 38 participantes, onde 12 (31,57%)optaram pela exumação e 26 (68,43%)optaram pelo exame de
DNA em parentes próximos; PROMOTORES 04
participantes, onde todos (100%) optaram pelo
exame de DNA em parentes próximos; e DEFENSOR PUBLICO 01 participante que optou pelo
exame de DNA em parentes próximos (100%).
Além da pesquisa em profissionais da àrea jurídica, conforme mencionamos, participaram 10
parentes de falecidos, que compareceram ao
mutirão na ALESP a fim de serem periciados.
Dentre eles, 06 (60%) não sabiam que o exame
de DNA em parentes próximos poderia auxiliar
na investigação de paternidade. Acreditavam,
antes de irem na defensoria pública, que era necessário exumar o suposto pai para a investigação de paternidade.

Conclusões
Este estudo demonstrou que o nível de conhecimento a respeito da utilização do exame de
DNA na reconstrução do perfil genético do suposto pai, nas duas categorias de participantes
(profissionais da área jurídica e sociedade civil),
foi insuficiente. A maior credibilidade em sua
adoção vai depender de um trabalho de conscientização entre os usuários desta modalidade
probatória, oferecendo-lhes maiores esclarecimentos para que a ausência de confiabilidade
nas provas genéticas não desguarneça o direito
da identidade biológica àquele que não teve a
responsabilidade de nascer.
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Resumo
Introdução
As ciências forenses englobam um campo
de formações multidisciplinares de grande relevância investigativa no âmbito criminal. Nessa ciência se inclui duas áreas de importante impacto
investigativo: a medicina legal a criminalística.
Ambas formações exigem dos peritos um amplo
conhecimento e capacitação ao descrever lesões
físicas, químicas e biológicas.
Dentro da medicina legal a traumatologia
forense busca relacionar as ofensas produzidas
contra a integridade física através da energia e a
lesão provocada, que pode ser oriunda de agentes físicos, químicos, mecânicos e biodinâmicos.
Esses conceitos são importantes tanto para oficiais da segurança pública quanto para os operadores do direito.
Nem sempre os estudos sobre a traumatologia forense são de fácil acesso na forma presencial dentro dos institutos médico-legais ou locais de crime, sendo impedidos por fatores como
demanda, odores, estrutura física incompatível,
sigilo público entre outros, fazendo com que estudantes obtenham seus conhecimentos muitas
vezes através de referências bibliográficas ou
imagens fotográficas.
Com isso, é necessário procurar inovar as
capacitações e formações profissionais, de forma
que os estudos médico-legais e criminais sejam
mais próximo da realidade, tentado proporcionar
o melhor conhecimento possível na área. Uma
dessas formas é reproduzir as lesões traumáticas
através da reprodução artística simulada, economicamente viável e de fácil acesso, possibilitando o contato mais real com a traumatologia
forense e consequentemente a formação de um
grupo multidisciplinar na estruturação da proposta.

Objetivo
Reproduzir através de maquiagem artística
em modelos humanos lesões traumatológicas
produzidas a partir de diferentes agentes físicos

Métodos
A reprodução artística foi realizada tendo
como guia imagens presentes em referências bibliográficas e na literatura de livre acesso. Foi
desenvolvida junto a um instituto estético no
município de Cruz Alta-RS, os modelos foram
convidados a participar do estudo e assinaram
um TCLE. A estrutura básica das lesões foi realizada a partir da confecção de uma massa maleável composta por amido de milho, vaselina sólida, pó compacto cor da pele, cola tenaz, algodão, lenço de papel e base cor da pele. Essa estrutura foi moldada junto ao corpo do modelo,
possibilitando assim a simulação do trauma.
Após moldar com espátulas e palitos, foi realizado o preenchimento do trauma com fluido biológico sanguíneo, feito a partir dos ingredientes
de mel, mais corante vermelho e preto. O tecido
adiposo foi reproduzido através de grãos pequenos e, como opção de lesões maiores, foi utilizado sagu mais corante amarelo. Para tonalidade
externa das bordas foi utilizado “tinta pinta cara”
na coloração vermelho, preto e branco; sombra
em pó opaca ou pancake; pó amarelo, vermelho,
roxo e verde; álcool, pincéis esponjas e cotonetes, podendo representar assim lesões de consistência, próximas da realidade.

Resultados
No presente estudo, foram reproduzidas
lesões traumática decorrentes de objetos, cortocontundentes, perfuro-contundentes e pérfurocortantes. Com a estabilidade física do material

composto para reprodução da massa, determinamos que foi possível utiliza-lo em qualquer atividade pedagógica para fins científicos, tendo
boa fixação na pele, porém, necessitamos de
controle no que diz respeito às proporções, para
não desfigurar a lesão. O liquido que simulou o
fluido biológico apresentou equiparável semelhança ao real, preservando as características
originais das lesões em vida. O tecido adiposo
apresentou tonalidade e consistência semelhante
ao real, mas a melhor aceitação foi para as lesões maiores, onde foi utilizado o sagu cozido
como objeto. E, para acabamento de tonalidade
e hematoma, a distribuição do pó colorido, reagiu a uma apresentação consistente junto aos
traumas, sendo assim muito próximo da realidade.

Conclusões
É comum, não só nas instituições de ensino, mas também em um grande número de
eventos científicos forenses, a utilização de bonecos como modelos, confeccionados a partir de
materiais orgânicos poliméricos sintéticos e,
tanto na medicina legal como na criminalística,
isso pode vir a diminuir a concepção da realidade. Através desse estudo, foi possível representar criações de cenários mais concretos podendo instigar cada vez mais a curiosidade para
essas ciências em atividades docentes pedagógicas, reproduzindo lesões traumáticas forenses
que possibilitem aos estudantes o contato com
técnicas que simulem a realidade
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Resumo
Introdução
A violência sexual é um dos mais degradantes tipos de violação dos direitos humanos
que expõe a vítima a consequências físicas e psicológicas severas. Pouca informação acerca do
estupro é conhecida no Brasil em termos de regularidade temporal e espacial, prevalência e fatores inerentes, o que ocorre principalmente pela
indisponibilidade de dados e informações precisas. A Lei 12.015/09 passou a definir o crime de
estupro como: “constranger, alguém, mediante
violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. No cenário atual, poucos estudos foram produzidos a respeito da incidência e prevalência do estupro, sobretudo envolvendo a capital federal.

Objetivo
O objetivo deste trabalho foi determinar o
perfil de incidência da violência sexual por gênero e faixa etária, abrangendo as regiões administrativas do Distrito Federal, a partir da análise
dos relatórios técnicos originários de crimes sexuais ocorridos no período de 2011 a 2017, bem
como identificar as regiões de maior e menor incidência de estupro no DF.

Métodos
Foi realizado um estudo retrospectivo, com
abordagem quantitativa e de caráter exploratório
e transversal. Para isso, foram utilizados os dados estatísticos e os laudos de atos libidinosos
com lesão corporal relatados no período de 2011
a 2017 que estão armazenados no Sistema SICOLA (Sistema de Controle de Laudos) do Instituto de Medicina Legal - IML Leonídio Ribeiro.

Após a coleta dos dados foram realizadas análises estatísticas e os resultados foram expressos
pela diferença entre as médias, considerando a
margem de erro e o desvio padrão.

Resultados
De 2011 a 2017 foram realizados 10.075
exames para constatação de atos libidinosos e
lesão corporal. Destes, 8515 eram de vítimas do
sexo feminino e 1560 do sexo masculino. A média anual de exames realizados nesse período foi
de 1452,85 ± 121,57. A faixa etária de 0 a 14
anos apresentou maior número de registros/ano
(1007,14 ± 101,24). Em relação à região administrativa com maior número de registros, Ceilândia aparece em primeiro lugar com 52,3%,
seguido do Gama (24,6%) e Samambaia
(16,2%). Em contrapartida, Nucleo Bandeirante
e Candangolândia apresentaram os menores índices de casos registrados (1,03 e 0,86%, respectivamente).

Conclusões
A realização desse tipo de estudo contribuirá tanto para o fornecimento de infomações que
permitirão o mapeamento e monitoramento das
regiões mais críticas do DF, quanto para o estabelecimento de políticas públicas efetivas com o
intuito de prevenir novos casos de violencia sexual em todo o Distrito Federal, além de prestar
um serviço de orientação às vitimas de crimes
dessa natureza, que em grande parte dos casos,
nao sabem como agir após serem violentadas.
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Resumo
Introdução
No momento, a Lei 12.654/2012 é alvo de
questionamento quanto à constitucionalidade em
recurso extraordinário que tramita no Supremo
Tribunal Federal (STF). A Defensoria Pública de
Minas, autora do recurso, sustenta que a lei fere
o princípio constitucional que estabelece que ninguém é obrigado a produzir prova contra si
mesmo. Assim, o órgão contesta o pedido do Ministério Público que queria submeter um preso à
verificação. Em 2018, o Ministério da Segurança
Pública destinou R$ 22 milhões para o cadastramento de perfis genéticos de condenados, a
aquisição de equipamentos para cinco laboratórios que ainda não estavam em pleno funcionamento, o cumprimento de auditorias externas, a
instalação dos novos servidores (computadores
com alta capacidade de processamento para instalação), a realização da conferência anual da
rede e reuniões bimestrais do Comitê Gestor da
Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos.
Nesse contexto, as autoras discutem e esclarecem pontos importantes a serem considerados,
uma vez que as mesmas participaram ativamente desde o inicio da criação da RIBPG.

Objetivo
Apresentar um breve histórico da criação e
evolução da Rede Integrada de Bancos de Perfis
Genéticos (RIBPG), bem como discutir a Legislação que regula o armazenamento de perfis genéticos de indivíduos em casos criminais, no Brasil
e outros países.

Métodos
Análise de documentos e recomendações
para laboratórios, em especial os que realizam
testes de DNA, da Sociedade de Medicina Legal
(de 1999), Leis e Relatórios anuais da RIBPG.

Resultados
A história da genética forense no Brasil,
como ferramenta para resolução de crimes, teve
início em 1995, quando foi inaugurado o Laboratório de DNA ligado à Polícia Civil do Distrito Federal. A partir de 2004, a Secretaria Nacional de
Segurança Pública, vinculada ao Ministério da
Justiça (SENASP/MJ), promoveu a qualificação
da perícia criminal, a implantação e adequação
de laboratórios de genética forense no Brasil,
como estratégia de estruturação e modernização
das perícias. Em 2009, por iniciativa do Ministério da Justiça e das Secretarias de Segurança
Pública Estaduais, tendo por objetivo propiciar o
intercâmbio de perfis genéticos de interesse da
Justiça, obtidos em laboratórios de perícia oficial
e prevendo a adesão das diversas Unidades da
Federação, por meio de Acordos de Cooperação
Técnica, criou a Rede Integrada de Bancos de
Perfis Genéticos (RIBPG). Os esforços resultaram
na assinatura de um Termo de Compromisso
para utilização do software norte americano
Combined DNA Index System (do inglês a sigla
CODIS). A Lei 12.654, de 28/05/2012, ao modificar dispositivos das Leis 12.037, de 01/10/2009
(Lei de Identificação Criminal), e 7.210, de
11/07/1984 (Lei de Execução Penal), prevê a
possibilidade de coleta de perfil genético como
forma de identificação criminal e, também, determina que os condenados por crime praticado,
dolosamente, com violência de natureza grave
contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1º da Lei 8.072, de 25/07/990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de
DNA. No Brasil, temos cerca de 20 mil perfis de
DNA, o Reino Unido 8 milhões e os Estados Unidos 13 milhões.

Conclusões
Com relação ao ideal, é inquestionável que

o conhecimento deve estar ao alcance da sociedade. A própria sociedade deve ser responsável
por monitorar as aplicações desse conhecimento.
O presente trabalho discute e esclarece a efetividade da persecução penal através dos Bancos de
Perfis Genéticos Estaduais e Federais, em aumentar a taxa de resolução de crimes, encontrar
culpados e acabar com a impunidade. O poder de
punição do Estado passa, em matéria criminal,
pela eficácia das provas periciais às quais são
fornecidas à Justiça. Comprado a países como o
Reino Unido e Estados Unidos, o Brasil está muito
abaixo em número de perfis inseridos nos bancos
de dados, apesar da marca histórica de homicídios.
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Resumo
Introdução
Não é raro, o recebimento de discos rígidos
acometidos por problemas físicos para a realização de exames periciais, um tipo comum de problema físico é o badblock.
Também não é raro que a duplicação pericial realizada por técnicas forenses comuns não
possa ser feita; ou seja feita de forma parcial,
obtendo porção de dados menor do que a possível.
A impossibilidade de geração das imagens
impede a realização dos exames periciais e acaba
por potencializar a impunidade; ou a incompletude das imagens forenses limita o objeto a ser
examinado, impedindo que o Perito tenha acesso
a todas as informações, limitando suas análises
e conclusões.

Objetivo
Demonstrar, na prática, a efetividade do
uso de soluções especializadas na recuperação
de dados e geração de imagens de HDs com badblocks em detrimento do uso de duplicadores forenses ou aplicativos específicos.

Métodos
Para o desenvolvimento dos objetivos
deste trabalho foram realizados testes com 3
(três) HDs com badblocks com diferentes níveis
de comprometimento. Um quarto HD, sem defeitos foi usado como parâmetro inicial.
Cada HD foi duplicado por dois duplicadores forenses (Tableau TD3 e Logicube Dossier);
por um aplicativo executado no sistema operacional Windows (Access Data FTK Imager); por um
aplicativo executado no sistema operacional Linux (GNU dd_rescue); e por uma solução especializada na recuperação de dados (MRT Ultra).
Os resultados foram comparados em ter-

mos do sucesso na geração da imagem; do percentual de setores lidos e do tempo gasto na geração da imagem.

Resultados
A tabela a seguir apresenta os resultados
obtidos:
TD3
Dossier
FTK Imager
dd_rescue
MRT
HD0 – sem defeitos – Toshiba – SATA –
320GB
Imagem feita
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
% setores copiados
100%
100%
100%
100%
100%
Tempo
1h05min
1h
53min
58min
1h46min
HD1 – baixo índice de badblock – Western
Digital – SATA – 250GB
Imagem feita
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
% setores copiados
92%
92%
92%
94%
98%
Tempo
1h58min
1h50min
1h36min
2h10min
1h53min
HD2 – médio índice de badblock – Toshiba
– SATA – 160GB
Imagem feita
Não
Sim
Não
Sim
Sim
% setores copiados
0%
32%
0%
48%
69%
Tempo
n/a
43h
n/a
52h
76h
HD3 – alto índice de badblock – Saumsung
– SATA – 320GB
Imagem feita
Não
Não
Não
Não
Sim
% setores copiados
0%
0%
0%
0%
47%
Tempo
n/a
n/a
n/a
n/a
275h
Vale lembrar que dentre os equipamentos
e ferramentas utilizadas apenas o dd_rescue e a

MRT possuem mecanismos para retomar a geração da imagem caso o processamento seja interrompido.
Em muitas ocasiões, quando muitos badblocks existem na porção inicial do HD, os sistemas operacionais não conseguem tratar estes erros e abortam o acesso ao HD, gerando inclusive
o completo desligamento do HD. Isso fez com
que o duplicador TD3 e do aplicativo FTK Imager
não terem conseguido sequer iniciar a geração
da imagem do HD2.
Ainda resta esclarecer os motivos das diferenças de percentual de setores lidos no HD2 pelas soluções Dossier, dd_rescue e MRT. As informações são gravadas nos discos rígidos em clusters (grupos de setores), e por padrão, de controladores e sistemas operacionais comuns, um
setor defeituoso pode impedir a leitura de um
cluster que ainda possua setores íntegros. Além
do mais, os sistemas comuns fazem uma leitura
antecipada de clusters a fim de melhorar a performance de leitura.
Soluções como a MRT não dependem do
hardware controlador do disco rígido e nem dos
drivers, isso permite funcionalidades adicionais
como: a desativação de buffers ou cache de leitura, utilização de blocos menores, leitura nos
dois sentidos e o principal: a possibilidade automática de reinicializar o disco rígido pois tem o
completo controle de suas interfaces lógicas e
elétricas. Assim, em situações que o HD é desligado em função das sucessivas tentativas malsucedidas, a própria solução pode religá-lo reiniciando o trabalho de leitura e geração da imagem;
esse é um dos diferenciais que acabam por permitir que se consiga lidar com discos com alto
índice de defeitos.

Conclusões
Conclui-se diretamente que a adoção de
ferramentas especializadas na recuperação de
dados, como a MRT ou a PC-3000, podem melhorar a qualidade das imagens geradas a partir
de HDs com badblocks, o que em última instância
melhora a qualidade dos exames periciais realizados e aprimora a execução da Justiça. Tais soluções ainda podem permitir o acesso aos dados
em discos rígidos acometidos por outros problemas como o caso de falhas no firmware.
Palavras-chaves: duplicação pericial,
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Resumo
Introdução
O principal exame pericial próprio de informática, que não se resume a extrair e disponibilizar arquivos para a investigação, solicitado ao
Setor Tecnico-cientifico da Polícia Federal na Paraíba, é sobre material de pornografia infantojuvenil (PIJ).
Excetuando-se os malefícios psicológicos
da exposição a esse conteúdo para categorização
e contagem de arquivos, demandada pela justiça
e questionável pela perícia, a busca de provas do
compartilhamento de arquivos compreende análises forenses que serão exemplificadas neste
trabalho: comparação de vestígios de compartilhamento de programas p2p ou do relatório da
investigação com o material ou a Base Nacional
de Arquivos Conhecidos de PIJ.

Objetivo
Objetiva-se descrever possibilidades de
prova de compartilhamento de arquivos de PIJ a
partir de perícia realizada em 2018.

Métodos
Diante dos alertas de compartilhamento na
Internet de arquivos de PIJ recebidos pela delegacia responsável, em forma de relatório contendo dados dos arquivos, sistema utilizado para
compartilhamento, dados de identificação do
usuário nesse sistema e IPs utilizados, a delegacia localizou o endereço e realizou flagrante da
posse de arquivos de PIJ.
Durante procedimento na residência alvo
da busca, junto com o detentor do material, descobriu-se que o conteúdo de PIJ era armazenado
em arquivos contêineres de extensão “.sdsk” e
que, para acessá-lo, era necessário montar esses
contêineres como discos lógicos, tendo sido obtido nome e senha do programa utilizado (SafeHouse Explorer).

Uma das etapas iniciais da perícia foi montar as unidades lógicas correspondentes a esses
contêineres para processá-las no IPED v.3.13.4,
programa forense indexador de evidências desenvolvido na PF, onde se realizou a confirmação
da posse e contagem dos arquivos de PIJ.
A segunda parte do exame foi comprovar
compartilhamento, por dois meios:
1.
Pesquisar na mídia examinada
vestígios de arquivos compartilhados com programas p2p e conferir se esses arquivos estão
na:
• Mídia examinada (caso 1); ou
• Base Nacional de Arquivos Conhecidos de
PIJ (caso 2);
2.
Pesquisar no relatório da investigação se os arquivos indicados possuem correspondência em um dos dois locais citados acima.
Havia registros do programa p2p LimeWire. Seus artefatos foram processados no LimonadaToLimeWire v4.12.11, desenvolvido na PF
para facilitar as análises desses achados forenses, especialmente:
• fileurns.cache – dados de arquivos disponíveis para compartilhamento na última vez que
o LimeWire foi iniciado; e
• createtimes.cache - novos arquivos inseridos na rede LimeWire pelo usuário.
De posse da lista de hashes de arquivos
disponibilizados para compartilhamento, ela foi
comparada aos arquivos encontrados no disco e
ao relatório da investigação, após convertidos os
hashes SHA-1 base 32 bits ([A-Z] e [2-7]) para
SHA-1 na base 16 bits (hexadecimal).

Resultados
Concluiu-se que:
1. De 71 hashes da lista de arquivos disponibilizados pelo LimeWire (Figura 1):
o 35 eram vídeos de PIJ com conteúdo presente no computador (caso 1);
22 também presentes na base
nacional (caso 2) e 13 novos;
o 29 estavam no disco e não eram de PIJ;

o 7 não foram identificados no disco e não
estavam na base de arquivos conhecidos de PIJ.
Figura 1 Prova de compartilhamento com
análise dos vestígios do programa p2p
2. 107 dos 245 hashes de vídeos do relatório da investigação tinham conteúdo de PIJ no
disco, incluindo os 5 exemplos enviados com o
relatório (Figura 2).
o Nem todos os hashes desse relatório
eram de PIJ, caso dos 29 vídeos anteriores.
o Havia uma segunda lista com 139 hashes
no relatório (Child Notable), onde estavam 77
dos 107 hashes de PIJ encontrados no disco.
Figura 2 Prova de compartilhamento com
análise dos alertas de vídeos compartilhados do
relatório da investigação
A configuração do LimeWire seguia o padrão de compartilhar automaticamente os arquivos baixados com o LimeWire.
Finalmente, foi encontrada (LimeWireMP3.props) a identificação do usuário (CLIENT_ID) levantado pelos alertas que suscitaram
a investigação.

Conclusões
Os arquivos encontrados não estavam no
diretório padrão de compartilhamento do LimeWire, mesmo assim foi possível sugerir a prática
de baixar e depois mover o conteúdo para outro
local, certamente os discos lógicos protegidos
por senha que armazenavam o material de PIJ
encontrado (caso 1).
721 novos arquivos (sendo 64 vídeos) de
14.176 encontrados foram acrescentados à Base
Nacional. Essa base é importante quando não
são encontrados arquivos de PIJ, mas vestígios
(hashes) de compartilhamentos (caso 2).
A análise do relatório da investigação, de
alertas de compartilhamentos, é válida quando
não há vestígios de compartilhamento p2p na
mídia examinada.
Os nomes de arquivos característicos de
PIJ são importantes em casos de vestígios de trocas de arquivos sem a informação dos hashes,
como no Skype, ou em links a vídeos acessados.
Palavras-chaves: compartilhamento de
arquivos, pornografia infantojuvenil, peer-topeer (p2p), LimeWire, hash
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Resumo
Introdução
As comunidades ligadas à análise forense
digital e à segurança da informação identificam
um número crescente de ações criminosas contra
as organizações, notadamente ataques cibernéticos, infligindo a elas prejuízos financeiros e de
imagem institucional. Proporções representativas desses casos não chegam aos tribunais, principalmente por ineficiência das próprias organizações na produção de evidências digitais robustas aceitáveis em tribunais. Outra parte significativa dos casos também não sucede, dada a escassez de artefatos probatórios preservados e,
eventualmente, fragilidade das provas encontradas pelos analistas forenses.
Considerando a irreversível dependência
tecnológica das organizações, a baixa resolução
de casos de ataques cibernéticos chega a sugerir
algum grau de impunidade e, consequentemente, um certo “incentivo” para a prática de
crimes digitais. A melhoria dos métodos de trabalho, a adoção de ferramentas especializadas e
a qualificação dos analistas forenses compõem
uma das frentes para aumento dos índices de resolução de crimes digitais. Sob uma ótica alternativa, considerar a natureza dos vestígios digitais e a partir dela, propor às organizações a idealização de mecanismos sistemáticos de apoio à
produção de provas digitais aderentes ao arcabouço legal a que se sujeitam, o conceito de forensic readiness apresenta-se como abordagem
capaz de colaborar significativamente para elevar os índices de resolução de crimes cibernéticos, para estabelecer um nível de governança de
dados e informações mais efetivo, para instituir
transparência de gestão e, para fortalecer as organizações nos embates judiciais relacionados
aos crimes digitais ocorridos no âmbito de seus
domínios. A base do conceito é identificar, manter e garantir que evidências digitais, sistematicamente coletadas pelas organizações em processos cotidianos, preventiva e proativamente,
sejam reconhecidas e validadas nos tribunais.

Objetivo
Revisar a literatura científica especializada
relacionada aos conceitos Forensic Readiness e
Digital Forensic Readiness, apresentando seu
histórico, características, abordagens e perspectivas, e, seus benefícios para a análise forense
digital.

Métodos
Revisão exploratória de literatura científica.

Resultados
Historicamente, há o reconhecimento na
comunidade forense digital de que o termo e o
conceito original de “digital forensic readiness”
(DFR) foram cunhados por Tan (2001), em um
relatório em que foram apresentadas medidas a
serem incorporadas aos procedimentos de segurança existentes, com o objetivo de projetar redes e implementar sistemas para incrementar a
“forensic readiness” (FR) de uma organização.
Desde então, o termo “digital forensic readiness”
e seu conceito básico - “maximizar a habilidade
de uma organização para coleta e uso do vestígio
digital (admissível em tribunal) e minimizar o
custo da análise forense nas respostas aos incidentes” – têm sido crescentemente aceitos pela
comunidade forense digital, reconhecidos por governos e adotados por organizações em várias
partes do mundo.
Sob a perspectiva de frameworks para
DFR, há vários estudos publicados. Especificamente no framework teórico de DFR proposto por
Elyas et al., as capacidades forenses são sustentadas por onze fatores principais, elementos
identificados que influenciam e contribuem para
a DFR organizacional. Sete fatores são críticos ao
elaborar uma estratégia forense: stakeholders
não técnicos, stakeholders técnicos, tecnologia,
monitoramento, arquitetura, política e treina-

mento. Três fatores organizacionais são externos: cultura forense, apoio da alta administração
e governança.
* Figura 1 - Framework Proposto de Digital
Forensic Readiness Organizacional
As seguintes perspectivas organizacionais
também são consideradas e analisadas: questões e desafios em torno da implementação da
DFR, o modo como os sistemas de software das
organizações podem ser projetados para serem
eles próprios FR e os serviços em FR.

Conclusões
O cenário econômico atual propõe uma intensa demanda de combate às fraudes em todas
as sociedades. É crescente o número de organizações e nações a reconhecer que a corrupção e
as fraudes estão impedindo-as de competir adequadamente no cenário global. A DFR, na medida
em que estabelece um nível de governança e
controle sobre as informações da organização,
colabora na redução e na resolução de fraudes.
Ter um plano de FR em vigor é um bom caminho
para garantir as investigações e qualquer descoberta pode ser tratada e apresentada em favor
da organização, caso seja necessário ir aos tribunais.
Dado o seu alcance no aprimoramento da
governança organizacional, é possível inferir a FR
como uma tendência no campo da análise forense digital. Embora tenha um caminho de estruturação e maturação a percorrer, conceitualmente já se apresenta razoavelmente justificável, dadas especialmente as questões relacionadas à governança, ao desejo de mitigação da corrupção e das fraudes nos negócios globais e à
proteção das organizações no complexo contexto
das demandas judiciais.
Palavras-chaves: análise forense digital,
digital forensic readiness, forensic readiness, governança, perícia digital
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Resumo
Introdução
As redes de pedofilia na internet são atualmente bastante extensas, pois o meio digital permite a troca de materiais e dados de forma anônima e por vezes criptografada, assim como também permite a busca de vítimas, que também
devido ao anonimato faz com que os predadores
sexuais se sintam mais seguros e com menor
chance de serem descobertos.
A PAN, uma organização de especialistas
em tecnologias forenses, lançou em 2012 um desafio sobre a detecção de conversas entre predadores sexuais (pedófilos ou cyber predadores)
em conversas de texto. A organização ofereceu
dois arquivos em formato XML, um corpus de
testes e um corpus de treinamento; os quais ambos contêm conversas de todas as ordens, incluindo conversas de predadores sexuais e vítimas.
O objetivo foi desenvolver algoritmos capazes de
identificar, apenas utilizado os textos fornecidos,
quais conversas eram entre predador sexual e
vítima. Nos diálogos do dataset PAN não há a
identificação do locutor. A estrutura de uma conversa é composta por ID da conversa, ID do autor, horário da mensagem, número de linha e
conteúdo da mensagem. A descrição da base e
sua forma de utilização para o desafio proposto
é discutida em INCHES e CRESTANI (2012) e no
site da PAN (2012).
O dataset do PAN possui conteúdo apenas
em inglês, o que não permite o estudo de conversas em língua portuguesa, pois a estrutura
dos idiomas é diferente e apenas uma tradução
de termos pode não ser efetiva para estudos.

Objetivo
O objetivo do trabalho é construir um dataset que contenha dois tipos de conversas em
língua portuguesa do Brasil: (i) entre predadores

sexuais e vítimas, (ii) conversas de qualquer outro cunho. A estrutura do dataset proposto é a
mesma utilizada em PAN (2012), ou seja, os dados serão oriundos das conversações entre predadores sexuais e vítimas que fazem parte de
casos judiciais transitados em julgado, os quais
o MPF-SP coleta em todo o território nacional. As
demais conversas foram obtidas e tratadas de
um único dataset disponível desenvolvido pela
UFMG (Raso, Melo, 2012).

Métodos
Os textos das conversas entre predadores
sexuais e vítimas foram coletados de diversos casos e convertidos para o formato XML proposto
nesta pesquisa. Os dados foram transcritos de
processos, imagens de conversas (telas de chat,
por exemplo) e outras fontes em poder do MPFSP.
Para a composição de conversas cotidianas
foi utilizado o material completo do projeto CORAL-Brasil-I (Raso, Melo; 2012). Projeto esse
que possui conversas de fala informal em variadas situações em arquivos de som transcritos em
formato texto.
O trabalho de padronização de todos os arquivos através de script desenvolvidos em
Python foi aplicado em todos os conteúdos, onde
ocorreu a reestruturação final seguindo o formato dos arquivos XML do PAN 2012, e a aplicação de dois parâmetros do tratamento de restrições: exclusão de conversas com apenas uma
fala e aplicação de hash MD5 nos nomes dos participantes dos diálogos que compõem o dataset.

Resultados
Este trabalho resultou em três arquivos
que compõem o dataset, compostos pela análise
de documentos fornecidos no âmbito deste trabalho. Um arquivo contém 43 conversas e 14756

linhas com diálogos entre predadores e vítimas,
os quais formam um arquivo para testes de algoritmos. O segundo contém 39 conversas entre
predadores e vítimas foi desenvolvido para treinamento de algoritmos. E o terceiro contém 137
conversas cotidianas. Todas as conversas puderam ser organizadas mantendo as identidades
dos interlocutores protegidas por algoritmos de
hash.

Conclusões
O dataset desenvolvido contém conjunto
de dados que poderão ser utilizados para pesquisas a treinamento de algoritmos para detecção
de diálogos de predadores sexuais em meios eletrônicos. O trabalho deve prosseguir para aumentar o conteúdo do dataset com o intuito de
se ter dados para treinamento mais apurado de
tais algoritmos.
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Resumo
Introdução
WhatsApp™ is the most used messaging
app when considered the number of active users.
The app delivers a solid end-to-end encryption
enabled by default, based on Signal Protocol,
which prevents the man-in-the-middle attack.
Therefore, the investigators can only access the
information exchanged by WhatsApp™ users
through the mobile phone seizure and after extraction and decoding of the app data. However,
it is common for criminals to erase suspicious
contacts and messages to eliminate traces of the
criminal action.
Several forensic tools support extract and
decode WhatsApp™ data and can retrieve, in
some cases, deleted messages from the SQLite
database. Nevertheless, some events related to
the use of the WhatsApp™, such as the deletion
date of a chat, are not stored in the app's SQLite
database and the available mobile forensic tools
cannot recover. The events log files generated by
WhatsApp™ store this kind of data, but are yet
unexplored by traditional mobile forensic tools. It
can store data deleted by the user that the tools
cannot recover anymore or even information that
WhatsApp™ does not save in the SQLite databases, but can store in the events log file.

Objetivo
One of the objectives is to show the most
relevant evidence stored in the WhatsApp™
events log file and how digital examiners can use
them for forensic purposes.
Additionally, it will present a software developed to interpret these events and demonstrate how new events can be discovered and configured.

Métodos
The WhatsApp™ for Android™ saves very
verbose event log files in the folder
“/data/data/com.whatsapp/files/log”. These files
store a detailed timeline of events related to the

app. These events log files can only be accessed
with root permission on Android™ or getting a
physical image of the device memory. This fact,
although it may seem like a problem, is an advantage, as it does not allow the ordinary user to
delete them.
The WhatsApp™ for iOS™ also stores this
type of information, but it cannot be accessed
unless the iOS is jailbroken. However, there is a
way to have access to these events log files on
iOS™ as well on Android™. It is possible to have
access to these files simulating, directly on the
phone, relating a problem to WhatsApp developers using the mobile phone itself. It will attach
a file to an email and it is possible to send this email through a local SMTP server (due to preservation of the evidence against remote wipe). This
approach is also useful for the user that want to
discover new events and can simulate it with his
own mobile phone.
To find some relevant data from these
events log files for forensic uses, experiments
were conducted using an Android™ mobile with
root access and the WhatsApp™ version
2.18.191 installed, simulating various activities
with the app and getting the corresponding
events saved to the log file. Every event stored
in the log file holds the date and time of occurrence, followed by information about the event.
The content of the exchanged messages, for instance, is not stored, but the identification of the
WhatsApp™ users involved in this activity is available, like in many other cases.
Using the strategy of simulating relating a
problem to WhatsApp developers using an
iPhone, it was possible to access some WhatsApp
events log files from iOS and then, after simulating activities like to send and receive messages,
it was also possible to identify some events entries in the log file.

Resultados
After the experiments, eight events were
mapped: "WhatsApp Activation", "Sent Messages",
"Received
Messages",
"Contact
'typing…'/'recording'", "Open Chat Window",

"Deleted Chats", "Blocked Contacts", and "Selected Message".
The author developed a parser to identify
these events stored in WhatsApp™ for Android™
events log file and to present the results grouped
or detailed in a report that can be saved or just
printed on the screen.

Conclusões
The experiments showed that it is possible
to recover relevant information for forensic purposes from the WhatsApp events log file.
The software developed with the aim to
parse these files, called "WAEventsLogParser", is
free and can generate a detailed or grouped report containing the events found. Several events
identified in this study are already configured in
"WAEventsLogParser" and users can easily add
more.
Palavras-chaves: WhatsApp, Mobile Forensics, Events Log File
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Resumo
Introdução
O aplicativo de comunicação instantânea
WhatsApp é amplamente utilizado, atingindo a
marca de 120 milhões de usuários apenas no
Brasil (fonte: Estadão, 2017). Esta popularidade
o torna uma potencial fonte de vestígios digitais,
gerando a necessidade de uma ferramenta prática e rápida para a extração de suas informações, especialmente em smartphones com o sistema operacional Android, que representam
mais de 85% do mercado mundial (fonte: IDC,
2018).
O sistema operacional Android é um sistema Linux multiusuário, que implementa o princípio do privilégio mínimo. Por padrão, cada aplicativo é ativado em sua própria sandbox e tem
acesso apenas aos componentes necessários
para sua operação. O sistema atribui um ID de
usuário Linux exclusivo para cada aplicativo, que
é executado em uma máquina virtual própria.
Isto assegura um ambiente isolado, impedindo
que um aplicativo interfira na execução de outro,
ou que acesse seus arquivos internos.
O aplicativo WhatsApp armazena seus históricos de conversas em arquivos de banco de
dados SQLite criptografados, arquivando a chave
de criptografia em uma área restrita da memória
interna do aparelho, inacessível a outros aplicativos.
Esta compartimentalização dos aplicativos,
dificulta a extração da chave de criptografia necessária para a leitura do histórico de conversas
do WhatsApp. Ferramentas forenses comerciais,
como UFED e XRY, tem se demonstrado ineficazes na extração da chave em aparelhos atuais,
que não suportam a extração física da memória,
o downgrade do aplicativo, ou que não tenham o
acesso root previamente liberado por meios externos.
Isto obriga o examinador a extrair visualmente as conversas exibidas na tela do aparelho,
um processo lento e ineficaz, reforçando a necessidade de uma ferramenta alternativa, que

consiga extrair o histórico de conversas do WhatsApp, descriptografado e legível.

Objetivo
Desenvolver uma ferramenta capaz de extrair os históricos de conversas do aplicativo
WhatsApp, descriptografados e legíveis, incluindo os arquivos de mídia enviados e recebidos.
Esta ferramenta deve funcionar off-line, tornando-se uma alternativa rápida e eficaz, que
dispense processos complexos ou potencialmente destrutivos, como a utilização de bootloaders não oficiais, obtenção de acesso root ou
downgrade de aplicativos.

Métodos
A análise do aplicativo WhatsApp identificou uma função, denominada “Exportar conversa”, que permite exportar por meio de um
aplicativo de correio eletrônico e conexão com a
Internet, o histórico de uma conversa individual
ou de grupo, incluindo ou não os arquivos de mídia. Esta operação é inviável do ponto de vista
forense, uma vez que conexões a redes de dados ou de telefonia podem resultar na destruição
ou alteração das informações armazenadas em
aparelhos computacionais móveis.
Para explorar esta função, utilizando as
ferramentas do Android SDK (Software Development Kit), foi desenvolvido um aplicativo EXTRATOR, compilado como um pacote Android
(.apk), simulando um aplicativo de correio eletrônico confiável. Desta forma, o EXTRATOR recebe o fluxo de dados exportado pelo aplicativo
WhatsApp, coletando o histórico da conversa legível e seus respectivos arquivos de mídia, gravando todo o conteúdo na memória externa do
aparelho, em local selecionado pelo usuário. Para
garantir a integridade das informações, a ferramenta calcula hashes dos arquivos gravados.
O aplicativo EXTRATOR pode ser instalado
no aparelho, através de um dispositivo USB OTG

(On-The-GO), cartão de memória removível, ou
mesmo por comandos ADB (Android Debug
Bridge). Possibilitando a extração do histórico de
conversas tanto em laboratório quanto em
campo.

Resultados
Utilizando o aplicativo EXTRATOR foram
efetuadas dezenas de coletas bem sucedidas de
históricos de conversas do aplicativo WhatsApp,
descriptografados e legíveis, incluindo os arquivos de mídia, de aparelhos com o sistema operacional Android 5.0 (Lollipop) e superior. Como
ilustrado nas figuras 1, 2 e 3.

Figura 1 - Conversa do WhatsApp

Figura 2 - Conversa e arquivos de mídia
extraídos

Figura 3 - Texto da conversa

Conclusões
Os testes demonstraram que o aplicativo
EXTRATOR é uma alternativa viável para coletar
conversas de WhatsApp em sistemas Android
atuais. Principalmente quando utilizado com uma
unidade de armazenamento portátil USB OTG,
que permite sua instalação e a transferência dos
arquivos sem a necessidade de um computador.
Entretanto, a ferramenta atual apresenta limitações, sendo incapaz de recuperar mensagens
apagadas e requerendo que o telefone esteja
desbloqueado para sua instalação.
Palavras-chaves: Android, Computação
móvel, Extração forense, Histórico de conversas,
WhatsApp
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Resumo
Introdução
Segundo Lazer(2018), fake news são “informações fabricadas que imitam o conteúdo de
notícias da mídia convencional em forma, mas
não em processo organizacional ou intenção” e
ainda “se sobrepõem a outros distúrbios da informação, tais como informações enganosas ou
imprecisas, e desinformação”.
Historicamente, a disseminação de informações ou notícias falsas tem sido usada como
artifício de manipulação social, notadamente em
disputas políticas e em sistemas onde a opinião
pública tem estabelecido algum grau de relevância.
As redes sociais digitais colecionam informações pessoais disponibilizadas espontaneamente para manuseá-las, atendendo a interesses de empresas anunciantes, conectando pessoas e mobilizando-as por causas sem, contudo,
oportunizar espaço para deliberação ou discussão aprofundada. À medida em que propiciam o
relacionamento entre pessoas, prioritariamente
em torno de assuntos e interesses convergentes,
favorecem a polarização social, política e ideológica. Um ambiente polarizado é terreno fértil
para manipulação de pessoas usando desinformação. Pessoas e suas manifestações são tratados como dados, suscetíveis a manipulações específicas, alterando sistemas em que a opinião
pública é relevante, como eleições, típicas de sociedades democráticas.

Objetivo
Revisar a literatura científica especializada
sobre os conceitos de desinformação e fake
news, apresentando características, implicações
e intervenções para mitigação dos prejuízos às
democracias.

Métodos
Revisão exploratória de literatura especializada.

Resultados
Com a popularização das redes sociais, a
polarização política se acentuou e as câmaras de
eco proliferaram. Num ecossistema estruturado
sobre polos ideológicos, percebem-se, nos polos,
relações de aceitação e de disseminação de
(des)informações ideologicamente compatíveis,
bem como a redução das oportunidades de interação política transversal e da tolerância para visões de mundo alternativas.
A prevalência de notícias falsas em polos
se dá pela sua arquitetura voltada a impactar,
indignar ou fortalecer convicções, e pela anatomia híbrida entre fatos reais, factoides, e mensagens ideológicas cuidadosamente elaboradas
para consumo de comunidades. É objetivamente
mensurável que fake news são mais compartilhadas e propagadas em velocidade maior que
notícias reais.
Em relação ao impacto das fake news,
ainda não existem, por exemplo, avaliações sobre o comportamento de eleitores em médio a
longo prazo, a partir da exposição a notícias falsas. Evidências sugerem que campanhas para
persuadir indivíduos pela troca de posição ideológica podem ter efeitos limitados. Entretanto, é
clara a influência das notícias falsas para consolidar posições ideológicas e desacreditar sistemas institucionais, como entes públicos e a imprensa. A mediação de notícias falsas pode
acentuar tais efeitos em razão do endosso implícito ao compartilhamento de (des)informação recebida de conhecidos.
A análise do contexto de desinformação
sugere que o impacto perturbador das fake news
na sociedade moderna só se justifica pela capacidade de ampliação e a velocidade de propagação outorgadas pelas redes sociais, exploradas
politicamente com o emprego dos mesmos recursos disponíveis aos anunciantes comerciais.
Quatro das cinco maiores redes sociais digitais são controladas pelo grupo Facebook, formado por Facebook, Messenger, Instagram,
ConnectU e WhatsApp, e que juntos têm mais de
2,2 bilhões de usuários únicos.

Para Vaidhyanathan(2018), as redes sociais digitais não contribuem para o diálogo democrático. São movidas a engajamento: excelentes
para motivação, mas não se prestam à reflexão
ou deliberação. Os usuários são dependentes de
seus próprios grupos, isolados e impermeáveis a
verdades comuns. “O autocrata, a organização
terrorista, o grupo insurgente, o troll que só quer
zoar compartilham a mesma relação com a verdade: a julgam desnecessária”, diz Vaidhyanathan.
Entre as intervenções possíveis para mitigação da disseminação de notícias falsas nas redes sociais podem-se destacar: capacitação dos
indivíduos para avaliar notícias; detecção e intervenção baseada em tecnologias efetivas das plataformas de redes sociais; maior transparência e
colaboração das plataformas com a academia
para o desenvolvimento de pesquisas e avaliação
de intervenções; regulação governamental ou
autorregulação das plataformas; corresponsabilização judicial das plataformas por prejuízos decorrentes da propagação de desinformação como
instrumento de pressão por ação mais efetiva.

Conclusões
As plataformas de redes sociais digitais estão moldando a experiência humana. É necessário discutir como esse imenso poder está sendo
e deve ser exercido.
Sem um conjunto de intervenções articuladas, existe risco real às democracias, à medida
em que a manifestação da vontade popular pode
ser manuseada e processada para atender a interesses políticos específicos.
Fake News podem ser combatidas com
amadurecimento social, fiscalização, educação e
comprometimento dos grandes players de redes
sociais, partindo de uma responsabilidade ética e
social que deve transcender o mercado.
Palavras-chaves: Desinformação, Facebook, Fake News, Notícias falsas , Redes sociais
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Resumo
Introdução
A computação em nuvem vem sendo cada
vez mais utilizada, tanto por pessoas físicas
quanto jurídicas, em virtude da facilidade do uso
e por ser uma solução economicamente viável,
não sendo necessário o investimento em
Hardware físico.
Na medida em que a localização do criminoso pode ser mascarada, pela possibilidade de
manipulação dos IP’s, consequentemente a identificação e análise dos dados são dificultadas,
proporcionando um cenário mais propício para
criminosos, pelo serviço possuir larga flexibilidade e dimensionamento.
No quesito investigação forense da computação em nuvem, há lacuna no âmbito jurídico,
porquanto que nenhuma legislação consegue assegurar totalmente a proteção dos dados e a tipificação de crimes cometidos digitalmente. Atualmente diversos países não possuem legislação
que regulamentem os crimes ocorridos através
da Cloud Computing, em contrapartida, Austrália, Alemanha e Estados Unidos, já possuem.
Analisaremos a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais, no que tange aos crimes
de pornografia infantojuvenil, objetivando mostrar decisões tomadas pelos relatores a partir dos
recursos apelatórios interpostos pelos réus e penas aplicadas.

Objetivo
Geral:
Realizar um estudo em jurisprudências dos
TRF’s, em crimes tipificados pelo ECA que estão
diretamente ligados ao mundo virtual, ou que
usam do meio virtual como intermédio para cometer o crime no mundo real.
Específicos:
• Mostrar através da análise de casos, decisões tomadas pelos juízes de primeiro grau, e
se após o recurso de apelação aos TRF’s, as condenações são mantidas ou não.
• Salientar a necessidade de investimento

em capacitação dos agentes e aquisição de instrumentos que facilitem o acesso a informações
mais restritas da internet.
• Expor a dificuldade de identificar e punir
os crimes de pornografia infantojuvenil, e demonstrar o perigo da associação de tecnologia à
delinquência.

Métodos
Para a realização deste estudo, procedeuse pesquisa e análise de cinco processos judiciais
em tramite no TRF: documentos públicos.
Foi estabelecido, como parâmetro de busca
o assunto “Pornografia infantil na Internet” para
que fosse possível filtrar o conteúdo exposto e
localizar as decisões proferidas em grau de recurso de apelação.
Para análise dos dados, foi elaborada matriz de comparação, onde foram inseridos os dados encontrados nos processos selecionados previamente, buscando explorar os despachos feitos
pelos TRF’s, levando em consideração na análise,
as decisões relacionadas a mesma tipificação criminal e o meio utilizado pelo relator para efetuar
a condenação ou absolvição do réu.

Resultados
Após a análise das Jurisprudências, foi perceptível que em sua maioria há a condenação do
réu, visto que os crimes cometidos pelo transgressor são de alta reprovabilidade, levando em
consideração a vulnerabilidade das vítimas, tornando-se alvos fáceis para esses delinquentes.
Por meio deste, foi possível asseverar
quanto a legislação brasileira ainda está despreparada para os avanços tecnológicos, além da
necessidade em criar leis e tipificar crimes. Com
o desenvolvimento da legislação, a punição para
os criminosos será mais rigorosa, uma vez que o
crime de pornografia infantil associado a computação em nuvem não é tipificado e o único meio
de punição é uma associação ao código penal ou
ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Normalmente a identificação do infrator
nos crimes de pornografia infantojuvenil é rara,
visto o processo burocrático existente, principalmente porque em muitos casos há dependência
de informações de outros países para conseguir
as provas do crime, além de poucos agentes públicos e privados capacitados para investigações
nesse âmbito da internet, por requerer alto nível
de conhecimento tecnológico e ferramentas de
custo elevado.

Conclusões
O presente artigo, evidencia a dificuldade
existente na investigação para identificar os criminosos que atuam por meio do sistema eletrônico, em virtude dos crimes no meio virtual evoluírem tão rápido quanto a própria tecnologia.
Vale salientar a importância existente da
atenção e controle por parte dos responsáveis
por esses menores de idade, com o uso das tecnologias feitas pelos mesmos, buscando sempre
instruir sobre os reais perigos do meio virtual.
Ressalta-se que o ordenamento jurídico
teve um avanço nas legislações que envolvem os
crimes virtuais. Entretanto, muito precisa ser
feito, visto que os recursos tecnológicos evoluem
rápido e a facilidade em desenvolver uma nova
técnica de cometimento de crime acompanha.
Destarte, é necessário que o poder legislativo desenvolva leis a partir de embasamentos
legais, para aplicação em casos mais específicos
de crimes cometidos através do meio virtual,
consequentemente, pode haver a conciliação dos
poderes e da sociedade.

Palavras-chaves: Computação em nuvem, Crimes cibernéticos, Legislação, Pornografia infanto-juvenil
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Resumo
Introdução
Mobile Forensics is one of the most challenging areas in Digital Forensics, especially
locked Android smartphones, which most of its
users protect their devices using a native screen
lock, which can be Patterns, Passwords, and
PINs. Some of them may also use biometrics for
additional protection. Thus, acquiring the internal smartphone memory is always a big challenge for the experts, because they need to discover or bypass the screen lock to gain access to
the internal data. In addition, even if the experts
could unlock the suspicious smartphone, in several cases they are not able to make a full acquisition of the internal memory.

Objetivo
This work presents a method to gain access
to some smartphones internal memory, including
discover the screen lock password, and to make
possible a full acquisition of the internal memory,
without using any commercial (and expensive)
tools or specific hardware.

Métodos
Android has three initialization modes:
Normal, Recovery, and Download (Fastboot), depending the keys pressed to power on the device.
The main goal is to replace the original Recovery
partition with a Custom Recovery, most known
as TeamWin (TWRP) or Clock Work Mode (CWM).
It is possible to replace the original Recovery Partition in Samsung devices using the software called Odin, after initializing the smartphone in Download mode. For example, to boot
most of the Samsung devices into the Download
mode, the user must press volume down, home
and power buttons together. Odin allows flashing
the new Custom Recovery, previously downloaded from the Internet. After replacing the recovery partition, the expert must initialize the
smartphone in Recovery mode, pressing volume
up, home and power buttons together (in most

Samsung devices).

Resultados
The new Custom Recovery often offers
many new options than the original recovery, like
to backup the internal memory data of the smartphone to an external memory microSD card, to
mount device filesystem, to install/remove apps
and to open a root shell without rooting the device. The last option allows experts to perform a
full acquisition of the internal memory, using
commands like duplicate disk (dd).
To perform a full memory backup, the forensic expert must insert a blank memory card
into the microSD slot (when available), which will
store the full internal backup. Digital experts may
use the extracted data to analyze the smartphone content and, in some cases, to discover
the screen lock password/pattern, using some
forensic techniques, as described next.
If the screen lock is a pattern, the experts
need to identify and copy the hexadecimal value
stored in the “data/system/gesture.key” file, searching the value in a full pattern dictionary,
which contains all pattern combinations, allowing
to quick discovering the defined pattern.
If the screen lock is a PIN or Password, the
experts need to identify and analyze some files,
like “data/system/password.key”, which stores
the password hash, “data/system/device_polices.xml”, which stores some details of the defined password, like size and type, and also look
for the salt, which can be stored in
“/data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db” or “data/system/locksettings.db-wal” files, depending on the Android
version. With these files, the forensic expert can
brute-force attack with a program like Hashcat,
which is a free brute-force password attack program, supporting hundreds of password and
hash types, including MD5 and SHA-1, typically
employed in Android. In several performed tests,
only a few minutes attack is enough to Hashcat
discover the PIN/Password.

Conclusões
The computer forensics may use a Custom
Recovery access some smartphones internal
data, including discover the screen lock password, which can be very important in some cases, and make a full acquisition of the internal
memory, which is essential for recovering delete
files, like using Data Carving technique. Therefore, this method proved to be suitable for forensic use in some kind of Samsung devices, as the
data partition remains unchanged.
However, there are knows limitations of
this strategy: some Samsung devices has Factory Reset Protection (FRP) or Secure Download
Enabled, which prevent the recovery partition
from being overwritten; some Samsung models
have not a specific custom recovery; Android
versions after 6.0 changed the way of screen lock
storage (now uses gatekeeper), and; the device
will lose the warranty.
Palavras-chaves: Mobile Forensics, Android, Recovery Partition, Password Breaking,
TWRP
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Resumo
Introdução
O aliciamento de crianças pelas redes sociais é também tipificado como crime pelo artigo
241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente,
porém é comum que este tipo de crime seja descoberto muito tardiamente, muitas vezes apenas
após o aliciamento resultar em produção de pornografia infantil ou até mesmo estupro de vulnerável, pra evitar isso o monitoramento do smartphone pelo tutor da criança é sine qua non, é
comum que o aliciador envie imagens para a vítima com o objetivo de convencê-la, imagine que
neste momento o celular alerte ao tutor da criança uma imagem suspeita de aliciamento ?

Objetivo
App de monitoramento instalado no celular
da criança ou adolescente com objetivo de identificar imagens enviadas ou recebidas que possam ter relação com o aliciação de menores,
após o envio o software analisa o tipo de imagem
e envia para os pais por e-mail para analise e
posterior ação, caso a imagem seja do aliciador
o sistema poderá colaborar com a justiça uma
base de dados geo localizada que indique o raio
de ação do criminoso tal como fortalecer base de
dados KFF.

Métodos
Desenvolvimento de um aplicativo usando
Apache Cordova, React Js e Tensorflow para
classificação de imagens e envio automático dessas imagens para o servidor web em modo
backgound. O aplicativo carrega o modelo treinado. Esse modelo é gerado previamente no
computador usando um programa em python
carregando a biblioteca Tensorflow. O processo é
feito através do treinamento de uma rede neural
com um banco de imagens. Tornando possível a
classificação de imagens pelo aplicativo. Desenvolvimento de uma aplicação web onde o usuário
poderá analisar as informações enviadas pelo

aplicativo: Imagens classificadas, informações
do aparelho e da rede usada para enviar as imagens classificadas.

Resultados
É possível a parametrização do monitoramento das imagens por grupos, permitindo identificações distintas de imagens que podem ser
associadas a aliciação de menores como crianças
com adultos, pornografia infantil ou até mesmo
um selfie, que em alguns casos deixa de ser uma
imagem inocente se associada com adulto por
exemplo; o tutor é personagem principal no combate a este crime, pois após analisa de imagem
ele poderá determinar se a imagem se trata do
aliciador, se está associada ao crime e até
mesmo se de fato é pornografia infantil, após a
colaboração da imagem, esta poderá alimentar
uma base de dados com coordenadas geográficas plotadas no mapa com o objetivo de identificar o raio de ação do criminoso e inclusive fortalecer a base KFF de Pornografia Infantil da polícia
judiciaria.

Conclusões
O termo “culpa in vigilando”, que consiste
na desatenção dos pais para com seus filhos menores que estavam sob seu poder e em sua companhia. É a falha no dever de vigília; da mesma
forma que os pais podem responder por alguns
atos praticados pelos filhos, monitora-los podem
previnir que estes sejam vítimas de crimes mais
graves que advém do aliciamento de menores,
alem da possiblidade de criar uma rede de colaboração dos pais com a justiça no auxílio da investigação de criminosos que normalmente estão também associados a pornografia infantil e
estupro de vulnerável.
Palavras-chaves: aliciamento, menores,
PID, IA
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Resumo
Introdução
O caso em questão é referente à realização
de exames de comparação de locutores da vítima
e dos perpetradores de um homicídio cujo corpo
não foi encontrado, comparação de face e vestes
da vítima e confronto de imagens do possível local onde ocorreu o fato. Os arquivos de áudio,
encontrados em um pendrive no interior de um
veículo roubado, tratavam-se de gravações ambientais de uma inquirição supostamente feita
por membros do PCC à suposta vítima, que estava desaparecida. Já o arquivo de vídeo exibia
um jovem inerte ou sem vida sendo decapitado
por diversas pessoas com as faces encobertas
por camisetas. A investigação da polícia civil conduziu aos nomes de alguns suspeitos e a um local, restando à perícia a confirmação ou não da
hipótese, por meio de exames de comparação de
locutores, comparação facial e de vestes e confronto de imagens do local.

Objetivo
O intuito deste trabalho é apresentar o alcance das perícias audiovisuais para além da elucidação da dinâmica e da autoria de crimes. No
caso em questão, na ausência do corpo, os exames de comparação de locutores e de reconhecimento facial e vestes seriam os únicos recursos
para constituir a materialidade da morte presumida. Já o exame de confronto de imagens do
suposto local do crime poderia constituir um elemento importante para a equipe de investigação.

Métodos
Foram recebidos, para análise, dois arquivos de áudio e um de vídeo dotado de áudio. Dos
arquivos de áudio, que se tratava de uma inquirição peculiar de facções criminosas, foram indi-

cadas as falas atribuídas a dois suspeitos de praticar o crime e as da vítima. Do arquivo de vídeo,
foram atribuídas falas aos mesmos sujeitos dos
áudios para o exame de comparação de locutores, uma vez que os perpetradores tinham as faces cobertas. Esse arquivo de vídeo permitiu,
ainda, o reconhecimento facial e de vestes da vítima. Realizou-se também o exame de local com
confronto de imagens, que trouxe aos peritos o
desafio de realizar a comparação após uma reforma que fora realizada no ambiente analisado.
Os exames de comparação dos dois locutores
suspeitos de praticar o crime também foram desafiadores pela qualidade das gravações ambientais, com falas sobrepostas e ruídos de fundo. No
arquivo de vídeo, a dificuldade foi majorada pelo
anteparo na face encoberta por vestes e pela exiguidade de fala. Para que fossem possíveis os
confrontos com relação à vítima, registros de áudio e imagem de quando a pessoa era viva foram
utilizados como padrão, a exemplo de fotografias
fornecidas pela delegacia e disponíveis em redes
sociais, bem como registros de áudio armazenados pela família em aplicativo de mensagem.

Resultados
Os exames de comparação de locutores suportaram a hipótese tanto de os suspeitos se tratarem dos criminosos como de a pessoa inquirida
pelos supostos criminosos nos áudios se tratar
da pessoa desaparecida apontada. A perícia de
reconhecimento facial e de vestes apresentou diversas semelhanças entre a vítima da decapitação e o desaparecido. O exame de confronto de
imagens do local onde ocorreu o crime concluiu
que se tratava do ambiente que aparece no vídeo
apresentado.

Conclusões
As perícias em áudio e imagem sabidamente trazem contribuições consideráveis à Justiça para conduzir aos autores de crimes e entender suas dinâmicas. Porém, esse trabalho evidencia que sua importância vai além. O presente
caso torna-se emblemático para as seções de perícias audiovisuais por demonstrar sua relevância
também no que concerne ao seu alcance de possibilitar a materialidade de mortes presumidas.
Palavras-chaves: Comparação de Locutores, Reconhecimento Facial, Confronto de Imagens, Análise de Conteúdo, Perícias Audiovisuais
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Resumo
Introdução
Introdução: a linguística forense é o ramo
da linguística aplicada que se dedica ao contexto
investigativo e ainda se encontra em desenvolvimento no Brasil. Devido a isso, ainda são poucos
os profissionais pesquisadores e atuantes nessa
área. A atribuição de autoria textual é uma das
diversas áreas em que a Linguística Forense
pode auxiliar a Justiça.

Objetivo
Objetivo: procurando apresentar a área
aos profissionais do Direito e das demais Ciências
Forenses, o presente trabalho objetiva discorrer
acerca dos resultados concernentes a uma perícia realizada no ano de 2018, na cidade do Rio
de Janeiro. A perícia em questão diz respeito a
uma dúvida sobre a autoria de um determinado
texto, no caso, uma sentença judicial. A parte
contratante alegava que o juiz não seria o verdadeiro autor da sentença, mas, sim, os promotores de justiça que assinavam a denúncia que
deu início ao processo.

Métodos
Métodos: a perícia foi realizada sobre três
grupos diferentes de textos: o texto cuja autoria
era questionada; um conjunto de textos atribuídos ao juiz do caso; e um conjunto de textos produzidos pelos promotores de justiça. A análise foi
efetuada a partir de uma abordagem quantitativa, utilizando o software WordSmith, bem como
uma abordagem qualitativa, levando em consideração o estilo, composição lexical, escolha vocabular, desvios ortográficos e composição textual.

Resultados
Resultados: a abordagem quantitativa le-

vou em conta a chamada lexicometria, vale saber, a contagem das palavras gramaticais e lexicais mais frequentes em cada conjunto de textos. Embora não seja conclusiva, tal abordagem
é essencial para que o estilo de cada autor seja
traçado e, posteriormente, comparado. Notou-se
que os textos se distanciavam substancialmente
entre si. A abordagem qualitativa, por sua vez,
pautando-se sobre uma pesquisa linguística, demonstrou que, enquanto a primeira parte do material questionado era fundamentada sobre os
textos dos promotores, sendo “contaminada”
pelo estilo destes, a fundamentação da sentença
se distanciava sobremaneira das características
dos textos dos promotores, se aproximando do
estilo do juiz. A análise pericial constatou que o
texto havia sofrido apenas influências do texto
da denúncia, por fundamentar-se nela.

Conclusões
Conclusões: conclui-se que a abordagem
quantitativa e qualitativa são cruciais para a perícia em atribuição de autoria, uma complementando a outra. Além disso, a Linguística Forense
mostrou-se plenamente satisfatória na resolução
de casos judiciais nos quais a autoria de algum
texto é questionada. A partir dessa mesma abordagem, pode-se atribuir a autoria a textos apócrifos diversos, como cartas de ameaça, cartas
de suicídio, planejamentos de crime, dentre outras possibilidades.
Palavras-chaves: autoria textual, linguística forense, perícia, sentença judicial
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Resumo
Introdução
El 2 de Septiembre de 2011 a las 17:48
horas ocurre una de las mayores tragedias aéreas en la historia de Chile, el avión C-212 Aviocar de la FACH impactó contra la superficie del
mar al aproximarse a la Isla Robison Crusoe, muriendo los 18 pasajeros y 03 tripulantes de la aeronave. Entre los pasajeros se encontraba un
equipo de televisión perteneciente al canal TVN.
Dentro de las maniobras de rescate se encontraron trozos de una cámara de fotográfica
Nikon Coolpix P1000, una tarjeta de memoria Micro SD con 409 archivos de imagen y un trozo de
10 mt. De una cinta de video Betacam SX.
Con estos hallazgos se solicitó a los analistas de video ver la posibilidad de rescatar cualquier tipo de material audiovisual contenido en la
tarjeta de memoria y en el trozo de la cinta de
video que pudiera ayudar en el esclarecimiento
del accidente aéreo.

Objetivo
Verificar el estado y funcionamiento de la
tarjeta de memoria Micro SD y el trozo de cinta,
para así ver el método y técnica de recuperación
del material de video, archivos de imágenes o información contenida en éstos.

Métodos
Con las especies encontradas bajo el mar
fue necesario verificar el estado de la tarjeta de
memoria y trozo de cinta, para así ver la factibilidad de poder trabajar con éstas e intentar recuperar cualquier tipo de archivo o imagen que
pudiera ser de ayuda para la investigación.
En el caso de la cinta de video, fue verificado el numero de serie que el chasis que esta
tenía, para así ver a que tipo correspondía. Paralelamente se trabajó con los peritos del área química y bioquímica, quienes teniendo los componentes de la cinta y al ambiente salino en donde

estuvo expuesta por alrededor de 12 días, recomendaron solventes para poder hidratar y recuperar su estado original. Los 10 mt. de cinta fueron sumergidos en una solución de agua destilada y alcohol isopropílico durante 7 días, monitoreando su estado diariamente cada 8 horas.
Una vez recuperada la cinta, se procedió a
cambiarla de chasis a uno en buen estado para
así verificar su funcionamiento.
La tarjeta de memoria encontrada correspondía a la memoria extraíble de una cámara fotográfica Nikon Coolpix P1000, de propiedad de
una de las pasajeras de la aeronave, la que fue
sumergida en agua destilada para eliminar los
elementos salinos y así evitar la corrosión. Luego
fue secada y finalmente fue conectada a un computador y se pudo acceder a su contenido.

Resultados
Para el caso de la cinta de video el resultado fue exitoso, ya que el trozo rescatado correspondía al material grabado por el camarógrafo de televisión a bordo de la aeronave siniestrada, en donde es posible observar el funcionamiento del avión, ubicación de las personas,
lugar geográfico en el que se encontraban en dicho momento, instrumentos de navegación y determinar quien realmente se encontraba a cargo
de pilotear la aeronave.
La tarjeta de memoria encontrada contenía
409 archivos de imágenes, correspondientes a
fotografías generadas con una acamara fotográfica Nikon Coolpix P1000, de los cuales 06 tenían
interés criminalístico para la investigación, los
que correspondían a fotografías tomadas al interior de la aeronave durante el vuelo y teóricamente en el momento del impacto o posterior a
éste.

Conclusões
De la cinta de video encontrada entre los
restos del fuselaje de la aeronave siniestrada fue
posible obtener 1 minuto 45 segundos de video,

correspondiente a la grabación realizada por el
camarógrafo de televisión, quien era parte de los
18 pasajeros, grabación que fue de vital importancia para determinar los distintos factores que
influyeron en el incidente investigado.
De acuerdo al análisis visual de los archivos de imagen contenidos en la tarjeta de memoria, éstos habrían sido tomados durante el
vuelo y probablemente en el momento del impacto y posterior a éste, ya que es posible observar una de las ventanillas de la aeronave cubierta
con agua.
Palavras-chaves: Accidente,
Imágenes , Reconstrucción , Video

Análisis,

Recuperação de informação em imagens pelo método de super-resolução utilizando redes neurais artificiais.
Felipe Divensi Eckl 1, Pedro Luiz de Paula Filho 1, Arnaldo Candido Junior 1
1 UTFPR - Universidade Federal do Paraná (Avenida Brasil, 4232 CEP 85884-000 - Caixa Postal 271 - Medianeira - PR - Brasil)

Resumo
Introdução
Na atualidade, câmeras estão presentes
em qualquer lugar, em dispositivos de segurança
eletrônica, notebooks, smartphones e até
mesmo relógios. Muitas das imagens geradas podem possuir informações significantes, mas de
difícil identificação por estarem distantes ou em
baixa resolução, como por exemplo placas de
carro, fotos de documentos e faces em câmeras
de segurança.
Super-resolução de imagens é a desafiadora área de processamento de imagens dedicada ao processo de aumentar a resolução, mantendo a fidelidade da imagem original(PARK et
al, 2003). Existem diversos algoritmos que já
efetuam este processo(YANG et al, 2018)(YAMANAKA et al, 2017), com diferentes graus de sucesso. Este trabalho propõe uma solução utilizando redes neurais artificiais, que já são muito
utilizadas em diversas soluções na área de processamento de imagens com altas taxas de sucesso.

Objetivo
O intuito deste trabalho é utilizar Redes
Neurais Artificiais para criar um modelo e treinálo para fazer a super-resolução das imagens de
um conjunto de dados, e em seguida testá-los
em relação a alguns métodos clássicos de superresolução de imagem.

Métodos
O conjunto de dados utilizado é o MNIST,
constituído por 70.000 imagens de dígitos manuscritos em escala de cinza, com resolução de
28x28 píxeis. Este conjunto foi pré-processado
utilizando a linguagem Python com as bibliotecas
OpenCV e Numpy para reduzir a resolução das
imagens e criar dois outros conjuntos, com imagens de resolução de 14x14 píxeis e 7x7 píxeis.

A biblioteca Keras foi utilizada para a criação de duas redes. Desenvolvidas com base na
topologia auto-encoder e constituídas por 5 camadas ocultas e 737 neurônios. Estas foram treinadas para fazer a super-resolução das imagens
de 14x14 píxeis para 28x28 e de 7x7 píxeis para
28x28.
Os conjuntos de imagens foram randomizados e divididos em 60.000 imagens para treinamento e 10.000 imagens para teste, e a rede
foi treinada durante 100 épocas.
Como métricas para verificar o sucesso da
rede, as imagens obtidas foram comparadas com
as imagens originais, utilizando as funções de:
Root Mean Squared Error (RMSE), com domínio
de 0 a Infinito Positivo, onde menores valores indicam menor erro e Structural Similarity Index
(SSIM) com domínio de 0 a 1 onde maiores índices apontam maior similaridade.
O resultado das redes foram comparados
com os algoritmos clássicos: interpolação Lanczos, interpolação bilinear, interpolação bicúbica
e reamostragem usando a relação de área de
pixel, todos aplicados utilizando a biblioteca OpenCV com a linguagem Python.

Resultados
Nos testes com a primeira rede (Figura 1),
partindo de imagens de 14x14 píxeis, os resultados em relação a imagem original foram de ~=
0.975 no SSIM e ~= 0.043 no RMSE. O algoritmo
clássico que mais se aproximou do resultado obtido foi o de reamostragem usando a relação de
área de pixel, obtendo ~= 0.367 no SSIM e ~=
0.276 no RMSE.
Figura 1 – De cima para baixo: imagem reduzida, interpolação Lanczos, interpolação bilinear, interpolação bicúbica e reamostragem
usando a relação de área de pixel, resultados
deste trabalho e imagem original.
Nos testes com a segunda rede (Figura 2),

partindo de imagens de 7x7, os resultados obtidos foram de ~= 0.712 de SSIM e ~= 0.134 de
RMSE. O algoritmo clássico que mais se aproximou foi novamente o de reamostragem usando
a relação de área de pixel, obtendo ~= 0.345 no
SSIM e ~= 0.309 no RMSE.
Figura 2 – De cima para baixo: imagem reduzida, interpolação Lanczos, interpolação bilinear, interpolação bicúbica e reamostragem
usando a relação de área de pixel, resultados
deste trabalho e imagem original.

Conclusões
Como visto nos resultados obtidos, é possível se afirmar que as Redes Neurais Artificiais
criadas neste trabalho para fazer o processo de
super-resolução conseguem alcançar índices significamente melhores aos algoritmos clássicos,
quando aplicado no conjunto de dados utilizado.
Tendo em vista este resultado, a utilização
de técnicas similares em imagens mais complexas é convidativa para trabalhos futuros, como
por exemplo a criação e treinamento de uma
Rede Neural para fazer a super-resolução de
imagens como placas de carro ou faces humanas.
PARK, S. C., PARK, M. K., & KANG, M. G.
(2003). Super-resolution image reconstruction:
a technical overview.
YANG, W., ZHANG, X., TIAN, Y., WANG,
W., & XUE, J.-H. (2018). Deep Learning for Single Image Super-Resolution: A Brief Review.
YAMANAKA, J., KUWASHIMA, S., & KURITA, T. (2017). Fast and Accurate Image Super
Resolution by Deep CNN with Skip Connection
and Network in Network.
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Resumo
Introdução
Internet of Things (IoT) systems allow the
connection and communication between physical
devices for many different purposes. Connected
objects, such as drones can act as sensors
and/or actuators and they can send or receive
data to each other or through a server.
Technological advance and the drones cost
reduction are encouraging their use in research
and market. Several studies have been done in
the environmental monitoring areas, urban logistics, infrastructure, data collection and telemetry. However, there are many challenges related
to performing complex tasks by these systems.
Controlling drones remotely and autonomously provide new possibilities. For instance,
the use of drones as mobile sensors, to obtain
data in remote areas or need for continuous monitoring.
The proposed platform in this work allows
the monitoring of one or more connected drones
quickly and efficiently, in real time. This platform
enables the flight plans creation with autonomous routes and the visualization of the sensors
data by drones. In forensic science can be applied as analytical tool leading to investigations
related to environmental crimes and public safety.

Objetivo
Development of a platform for remote autonomous control and monitoring of drones making possible the definition of waypoints for autonomous flight plans, live transmission of videos
captured by the drone cameras and the monitoring of their sensors in dashboards in real time.
This platform allows the inclusion of others sensors.

Métodos
The mobile application was developed on
the Android platform using the DJI SDK, Google
maps API and RTMP protocol for real-time broadcast camera broadcasting. A private channel was
open in the YouTube as RTMP server accessed
through the platform's web interface.
Platform's web server was developed using
programming languages PHP and JavaScript
enabling users to access it remotely using any
authorised device with an internet connection.
Through the web interface, it is possible to build
autonomous flight plans through interactive
maps. Also, this platform provides real-time monitoring of drone sensors during a flight and additional sensors previously defined and connected.
Platform's functionalities test were performed using DJI Mavic 2 Pro and DJI Spark drones.
Delay measurements were taken to receive the
camera image by the RTMP server and the other
sensors by the platform. These tests were carried
out with flights on campus at Federal University
of Pernambuco and through a script with a counter to detect information recipiency.
During flight executions, radio transmission controls must be connected and physically
close to the drones for continuous communication and sending and receiving radio information.
This information regards the sensors, and the
platform application captures the camera image.
Thus, through an internet connection, the camera image is transmitted in real time to the
RTMP server, and the sensors data are sent to
the platform server and can be accessed in real
time by the authorised users.

Resultados
This platform allows the definition of automatic flight plans through waypoints. It also provides communication between the drone, the

platform application and the web server with parameters and real-time camera visualisation. For
tests with wi-fi connection with transmission
speed greater than 20 MB, the average video
transmission delay was 4 seconds. On the other
hand, for 4G with 5 MB delay was 7 seconds.
The video decoding process also influenced the
delay presented. Data transmission delay for the
other drone sensors, such as the accelerometer,
the ultrasound and obstacle sensors was 500 milliseconds.

Conclusões
This work presented a platform proposal
for monitoring using VANTs. It was developed in
an architecture involving a mobile application
and a web interface. Data collection tests were
performed to ensure the real time of the platform
obtained a maximum delay of 10 seconds for video image and 0.5 seconds for the reception of
data of the other sensors.
Further studies are needed to create a software layer for video analysis using techniques of
machine learning and digital processing of images.
This research was partially funded by INES
2.0, FACEPE grants PRONEX APQ 0388-1.03/14
and APQ-0399-1.03/17, and CNPq grant
465614/2014-0.
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Resumo
Introdução
A mineração artesanal de pequena escala
de ouro – MAPEO, também conhecida por garimpo teve participação importante na colonização e no desenvolvimento da região norte de
Mato Grosso. Esse modelo de exploração, contudo, vem causando danos graves relacionados
a devastação de florestas ripárias, degradação
do solo e destruição e poluição de cursos de
água. Estudos geotecnológicos com o uso de SIG
permitem o mapeamento rápido e preciso da superfície, inclusive de eventos relacionados a extração mineral, e podem fornecer subsídios valiosos para a elaboração de políticas que estimulem modelos de exploração sustentáveis e promovam a recuperação dos ecossistemas afetados.

Objetivo
A proposta do presente trabalho tem foco
no levantamento de áreas de MAPEO do norte do
Mato Grosso, buscando mapeá-las ano a ano
abrangendo o período de 10 anos entre 2009 e
2018, associando com alterações produzidas no
meio físico em que ocorrem.

Métodos
O mapeamento será levado a efeito por
sensoriamento remoto utilizando imagens dos
satélites LANDSAT 5, LANDSAT 8 e RESOURCESAT 1, nas bandas de luz vermelha, infravermelho próximo e infravermelho médio. As imagens
serão adquiridas de bancos de dados públicos de
acesso livre (INPE, USGS). Sua composição se
dará na configuração RGB através do programa
QGis. Quando necessário, o georreferenciamento
será através do programa Esri Arc Map® 10.1. O
geoprocessamento das imagens será feito também com o programa QGis. Nessa fase preliminar foram feitos testes de classificação em recor-

tes de imagens pixel a pixel de forma semiautomatizada utilizando o complemento Semi-Automatic Classification Plugin – SCP, visando distinguir padrões de uso de solo. Para tanto, foram
utilizadas imagens que abrangem regiões conhecidas de ocorrência da atividade localizadas nos
municípios de Nova Bandeirantes e Peixoto de
Azevedo de forma a permitir a verificação da fidedignidade da interpretação feita por esse procedimento. Os padrões de uso do solo foram estabelecidos previamente em cinco classes: Floresta, Agropecuária, Água, Queimada e Extração
Mineral. Para cada classe foram extraídas manualmente mais de dez amostras na forma de polígonos (Region of Interest – ROI) contendo características espectrais afins com a classe alvo.
Para cada classe foi calculada a assinatura espectral média permitindo uma verificação prévia
de contraste e, obtidas as curvas de refletância
não coincidentes, executou-se a extrapolação
para toda a área abrangida pela imagem utilizando-se o algoritmo de máxima verossimilhança. As baterias de amostragem se repetiram
até que fosse alcançado um resultado preciso.
Essa precisão foi testada de forma visual direta e
com o teste de acurácia disponibilizado no SCP.

Resultados
Essa metodologia possibilitou a geração de
produtos de mapeamento com alta concentração
de acertos na matriz de confusão e com altos valores de coeficiente de correlação e de índices
kappa (> 0,8), os quais se refletiram em produtos com grande precisão gráfica na discriminação
de áreas de extração mineral ao se efetuar a avaliação visual. Através do confronto multitemporal
desses mapas será traçada a dinâmica das MAPEO e de seus impactos ambientais.

Conclusões
A análise dos resultados obtidos permitirá
verificar as correlações entre as características
da atividade das MAPEO em ambientes distintos

e verificar a ocorrência ou não de padrões distintos em ecossistemas com diferentes graus de antropização. Serão traçadas tendências para esses
ecossistemas na hipótese de manutenção do status quo da atividade e serão sugeridas medidas
que a reorientem para os valores da sustentabilidade e da conservação da biodiversidade.
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Resumo
Introdução
A pressão humana significativa, incluindo o
desmatamento, exercida sobre o meio ambiente,
demonstra a necessidade e a urgência de se tomarem medidas para proteção de florestas, existindo uma grande dificuldade na sociedade em
reconhecer e valorizar a importância das funções
ecossistêmicas que são prestadas pelos ambientes naturais.
Dentre as alternativas que são oferecidas
e relacionadas com o assunto, destaca-se a valoração ambiental, considerada como uma técnica importante para subsídio e auxílio à decisão
para o uso dos bens ambientais. Magliano (2013)
afirma que a valoração econômica dos crimes
ambientais, além de ser um impositivo legal,
contribui para a proteção, bem como para a efetiva manutenção de espécies, ecossistemas, processos ecológicos e serviços ambientais.

Objetivo
O presente artigo tem por objetivos apresentar metodologia de valoração do dano ambiental adotada em quatro perícias criminais ambientais de supressão (corte raso e seletivo) de
floresta ombrófila na Terra Indígena Manoki, Estado do Mato Grosso (bioma Amazônico), cujas
ocorrências foram constatadas após julho de
2008, totalizando 5.315 hectares.

Métodos
Para a delimitação das áreas embargadas,
foram utilizados polígonos obtidos através de Autos de Infração exarados pelo Ibama. A constatação dos danos e os estudos multitemporais foram realizados com o auxílio de imagens dos satélites da plataforma LANDSAT (sensor OLI,
banda pancromática de 15 metros) e RAPIDEYE
(resolução espacial de 5 metros), interpretadas

em programa de geoprocessamento apropriado
(QGIS).
Para o cálculo do Valor Econômico do Recurso Ambiental (VERA) do local degradado, com
o fito de proceder à valoração do DANO AMBIENTAL e visando adotar apenas a critérios objetivos, optou-se pela utilização apenas do VUD, baseados no Valor de Comercialização das Madeiras
(VCM) e no Custo de Recuperação da Área Degradada (CRAD). Assim, a fórmula passou a
apresentar-se da seguinte forma:
VERA = VUD = VCM + CRAD

Resultados
Com objetivo de chegar a um volume mínimo que foi explorado e/ou destruído com o
desmatamento, adotou-se o volume de 30
m³/ha, constante na Resolução Conama nº 406,
de 02 de fevereiro de 2009.
Tomando como base o volume de 30
m³/ha e tendo como referência o valor de R$
725,00/m³ da madeira in natura em toras, Portaria n.º 52/2018 da SEFAZ/MT, o Valor de Comercialização das Madeiras (VCM) foi estimado
em R$ 21.750,00/ha.
Quanto ao valor da Recuperação da Área
Degradada, optou-se pelo método de regeneração natural com abandono de pasto sem cercamento (menor valor), conforme publicação de
Silva e Nunes (2017), estimado em R$
2.280,00/ha.
Desta forma, o valor do DANO AMBIENTAL
causado pela supressão de vegetação, apresenta
o valor de no mínimo R$ 24.030,00 para cada 1
(um) hectare desmatado.
Portanto, considerando as áreas embargadas pelo IBAMA de 5.315 ha, o valor estimado do
Dano Ambiental para os quatro laudos é de no
mínimo R$ 127.719.450,00.
Não foram contabilizados os prejuízos ambientais referentes aos serviços ambientais e

ecossistêmicos da floresta e também não foi
computado o valor correspondente aos produtos
não madeireiros.

Conclusões
Apesar da simplicidade da metodologia,
por não considerar critérios subjetivos (de mais
difícil sustentação na esfera judicial) e utilizar
preços de instituições oficiais, os resultados finais obtidos (R$/ha), por representarem valores
mínimos da valoração do dano extremamente
confiáveis, podem ser utilizados com segurança
e clareza pelas autoridades na persecução penal.
Através do aperfeiçoamento da metodologia, poderão ser atribuídos outros elementos na
valoração do dano ambiental, por exemplo, preços de madeira de lei, volume total de madeira
suprimida, etc. No entanto, tornam-se necessárias informações mais precisas de inventários florestais e levantamentos obtidos em campo, tornando a perícia menos eficiente e de maior custo.
Baseando-se nas características da área
estudada, no que tange à materialidade e temporalidade do dano ambiental examinado, ferramentas de geotecnologia são suficientes para
responder à quesitos mais comuns. Ademais, há
aumento da celeridade no atendimento dessa solicitação pericial e redução dos custos associados
ao eventual deslocamento ao local.
Através da utilização dessa metodologia
para se combater crimes ambientais nessa região e em outras com as mesmas características,
ocorrerá um aumento do número de áreas periciadas, cujo dano será constatado e também valorado, respeitando o rigor científico e buscando
a diminuição da sensação de impunidade quando
se trata de crimes ambientais.
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Resumo
Introdução
Com o advento da reformulação do Código
Florestal Brasileiro (Lei Federal 12.651, de 25 de
maio de 2012) as várzeas situadas fora dos limites previstos no inciso I do artigo 4º não são mais
consideradas áreas de preservação permanente,
consequentemente, a intervenção sobre elas deixou de ser criminalizada à luz do artigo 38 da Lei
Federal 9.605/1998. Não obstante, as áreas de
várzea não perderam suas características ambientais e fragilidade, o que implica na necessidade
de aprimoramento das perícias, já que a ocupação irregular nesses locais está relacionada a outros crimes ambientais.

Objetivo
Propõe-se no presente trabalho, apresentar resultados de um exame pericial do
CAEX/MPSP, em cenário base de crime ambiental, fruto de um trabalho multidisciplinar e com o
apoio da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise
do Centro Nacional de Perícia do Ministério Público Federal.

Métodos
A área periciada é objeto dos Inquéritos Civis no 1.268/14 e no 37/11 instaurados na Promotoria de Justiça de Aparecida e GAEMA, do
MPSP e se refere a um trecho da várzea do rio
Paraíba do Sul, onde foi implantado de forma irregular o núcleo habitacional informal “Santa
Edwiges”, no município de Aparecida, Estado de
São Paulo, Brasil. A prova técnica no 289.911
SETEC MAHUAC/CAEX-MPSP, produzida no âmbito da investigação cível pelo Ministério Público
Estadual, fundamentou-se na análise de resultados de 4 (quatro) laudos técnicos elaborados por
peritos ministeriais com as seguintes formações:
Engenharia Civil, Geologia, Agronomia e Geografia, pelo MPE, e Engenharia Florestal e Biologia,

pelo MPF; de dados do Instituto de Geologia
(IG); e de vistorias e diligências durante períodos
secos e chuvosos nos anos 2015, 2016 e 2018.

Resultados
O exame pericial apurou: a) Crime contra
a administração pública pela implantação de loteamento irregular (Art. 50, I, da Lei Federal
6.766/79); b) Crime ambiental pelo dano direto
à Área de Proteção Ambiental Bacia do Rio Paraíba do Sul (Art. 40). O local plano na cota de
inundação do rio Paraíba do Sul tem como função
promover o amortecimento das enchentes; melhorar a qualidade das águas do rio; servir de hábitat de uma fauna e flora características e regular os regimes de água de zona úmida; c) Crime
ambiental pela disposição irregular de esgoto e
resíduos sólidos, causando poluição que poderá
resultar em danos à saúde humana e destruição
da flora (Art. 54); d) Crime ambiental (Art. 60)
pela construção e instalação de obras residenciais potencialmente poluidoras sem licença; e)
Crime ambiental pela construção em solo não
edificável conhecido como solo mole (Art. 64 da
Lei Federal 9.605/1998). O solo é hidromórfico e
possui baixíssima resistência ao cisalhamento,
tendo como característica a capacidade de deformar. O lençol freático é aflorante e não há equipamentos de drenagem de águas, exceto os canais da macrodrenagem das áreas de cultivo
agrícola - sistema Polders do DAEE, que margeiam parte do núcleo habitacional. A área é considerada de Risco de Inundação pelo Instituto de
Geologia (IG-CEDEC de 2/12/2009).

Conclusões
Embora a várzea periciada não seja considerada de preservação permanente, foi possível
materializar provas de 4 (quatro) crimes ambientais no local, tipificados nos artigos 48, 54, 60
e 64 da Lei de Crimes Ambientais e 1 (um) crime
contra a administração pública descrito no artigo

50, I, da Lei Federal 6.766/79, pelo parcelamento de solo irregular para fins urbanos (implantação do núcleo habitacional informal “Santa
Edwiges”). Tais resultados só foram possíveis
mediante análise multidisciplinar e cooperação
técnica entre o Ministério Público Estadual e Federal.
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Resumo
Introdução
A mineração artesanal de pequena escala
de ouro – MAPEO, também conhecida por garimpo, vem causando danos graves relacionados
a devastação de florestas ripárias, degradação
do solo e destruição e poluição de cursos de
água. Quando tais danos ocorrem no interior de
Unidades de Conservação - UCs, ou as afetam de
forma indireta, seus impactos são agravados,
uma vez que em tais áreas há a pressuposição
da existência de ecossistemas muitas vezes intocados, com espécies endêmicas ou em risco de
extinção, de biodiversidade específica ou paisagens de rara beleza. Esses aspectos são pouco
abordados em trabalhos que utilizam modelos
comumente aplicados na valoração de bens ambientais. Sob está ótica foi aplicada a metodologia recomendada pelo Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo
- IBAPE/SP, que por inferir o valor através da importância dos fatores ambientais é mais adequada para o levantamento do valor ambiental,
pois tais fatores refletiriam com melhor ajuste no
resultado final de uma avaliação a utilidade de
uma UC como um bem público (ou seja, não-rival
e não-exclusivo) de caráter preservacionista.

Objetivo
O presente trabalho tem como objetivo
apresentar o resultado da aplicação de metodologia recomendada pelo IBAPE/SP, para valoração de área ambiental em caso de dano decorrente de atividade de garimpo de ouro de aluvião
em área de 30,84 ha inserida no Parque Nacional
do Juruena.

Métodos
Trata-se de área de floresta primária do
tipo Ombrófila Aberta Submontana pertencente

ao domínio do Bioma Amazônia situada no norte
do estado de Mato Grosso. As tabelas de índices,
as fórmulas e a metodologia utilizada (cuja fonte
foi a publicação técnica da Câmara Ambiental do
IBAPE/SP denominada “Valoração de Área Ambiental” - Como atribuir valor a uma área através
da importância de seus Fatores Ambientais) envolve a adoção de fatores ambientais para ponderar o valor de áreas especiais de preservação
aproximando-o de sua importância em termos de
prestação de serviços ambientais à sociedade. A
fórmula proposta adota números de importância
dos fatores ambientais (nf) relativos a nove parâmetros de qualidade ambiental, dos quais foram adotados no presente trabalho apenas cinco
por serem esses associados a áreas rurais, quais
sejam: ciclo hidrológico e interceptação da precipitação atmosférica (nf1), abrigo da fauna
(nf2), desenvolvimento da flora da região (nf4),
ciclo de carbono (nf5) e conservação do solo
(nf7). Para cada parâmetro é arbitrado um valor
conforme o enquadramento da área de interesse
em tabelas de atributos pré-estabelecidas. Ao final é calculada a média desses valores, obtendose o número de importância da área (Na). Esse
(Na) é multiplicado pelo valor dos danos ambientais da área calculado por métodos tradicionais
como o do orçamento de recuperação de danos
(utilizado no caso em tela) obtendo-se o valor
monetário da área ponderado por sua importância ambiental. Cada parâmetro é decomposto em
números de importância de acordo com os itens
que o integram (ni). O nf de cada parâmetro foi
calculado pela média dos respectivos ni’s.

Resultados
Foram obtidos os seguintes valores dos fatores ambientais: nf1 = 4,50; nf2 = 4,67; nf4 =
5; nf5 = 3,5 e nf7 = 5. O número de importância
da área foi calculado pela média aritmética desses valores, sendo obtido Na = 4,53. Tendo o valor dos danos sido orçado em R$ 807.170,62, o
valor ponderado pela importância ambiental foi

de 807.170,62×4,53=R$ 3.656.482,92. Observe-se que foi feita uma avaliação, via cotação
junto ao mercado, do valor conjunto dos serviços
e materiais necessários para reparação dos danos. Com a metodologia em questão, após o levantamento do valor de recuperação do dano
ambiental junto ao mercado, foi aplicado sobre o
valor o fator da importância ambiental calculado,
realçando o aspecto ambiental e preservacionista
que a área tem através de parâmetros estabelecidos pela metodologia, parâmetros estes que
pela possibilidade da realização de benchmarking
entre a valoração de diferentes áreas ambientais
assume uma objetividade que fortalece o embasamento técnico da metodologia recomendada
pelo IBAPE/SP.

Conclusões
Através da metodologia recomendada pelo
do IBAPE/SP de avaliação de áreas ambientais
aplicada à avaliação de danos ambientais foi possível estabelecer de forma fundamentada um padrão de diferenciação conforme a importância
ambiental da área afetada, obtendo assim a valoração para um dano ambiental dentro de uma
UC dando a devida relevância para os fatores
ambientais intrínsecos daquele ambiente.
Palavras-chaves: Garimpo de ouro, Unidades de Conservação, Avaliação de danos
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Resumo
Introdução
Chile se ha posicionado como un consolidado productor y exportador de Salmón. Este
éxito es consecuencia de las favorables condiciones geográficas y climáticas que permiten el óptimo crecimiento de Salmón Salar y Salmón
Coho, tanto en ecosistemas naturales como en
centros de cultivos. Estas variedades altamente
comercializadas, inician su ciclo de vida en agua
dulce para luego crecer en aguas marinas hasta
su etapa final. Dependiendo de su entorno de
crecimiento presentan diferentes carateristicas
nutricionales y gastronomicas.
En el último tiempo, junto con el aumento
de las ventas a nivel internacional, se han detectado múltiples delitos relacionados con este negocio, tales como robos, receptaciones y asociaciones ilicitas. Esta situación ha obligado a las industrias salmoneras a invertir recursos para
combatir la delincuencia. Sin embargo, pese a los
esfuerzos desplegados, gran parte de las denuncias quedan archivadas debido a la ausencia de
pruebas que permitan conocer la procedencia de
los peces incautados en el contexto de una investigación policial.
Una manera de reconocer si un salmón incautado proviene de la industria salmonera consiste en analizar sus escamas. Estas láminas rigidas y traslucidas de origen dérmico, poseen un
conjunto de anillos, que dependiendo de su
forma y distribución, permiten identificar los
acontecimientos de la vida de un especimen, tales como conocer la edad, ritmo de crecimiento,
epoca de reproducción, lugar de desarrollo o su
comportamiento migratorio.

Objetivo
Efectuar un estudio comparativo entre los
anillos formados en las escamas de salmones Salar y Coho provenientes de ambientes naturales

y en cautiverio.
Usar la información recopilada para identificar el lugar de crecimiento de salmones incautados en el contexto de un procedimiento policial.

Métodos
Preparación de muestra: Tomar cinco escamas desde el cuerpo de salmones que habitan
de manera silvestre y en cautiverio. Luego lavarlas con agua destilada y dejarlas sobre papel absorbente para su secado.
Identificación de patrones de los anillos
crecimiento en las escamas: Las escamas seleccionadas fueron observadas en un microscopio
óptico usando un aumento 10X y después fotografiadas para su análisis. El ánalisis efectuado
consistió en medir la separación entre los anillos,
registrar la distribución de los mismos en el espacio total, describir su forma y la continuidad
del trazo circular del anillo.

Resultados
Todas las muestras de salmones del tipo
Salar y Coho provenientes de centros de cultivo,
presentaron anillos con un patrón de crecimiento
uniforme, con líneas continuas y separaciones
estrechas. Por el contrario, para ejemplares de
estos mismos tipos de salmones pero con crecimiento en ecosistemas naturales, presentaron
escamas con anillos de formas irregulares, con
lineas distribuidas de manera heterogéneas, incluyendo en algunos casos, anillos con trazos interrumpidos en combinacion con líneas continuas.
Las caracteristicas morfologicas de las escamas estan relacionadas con la temperatura y
tipo de alimentación que los peces encuentran
disponibles durante el proceso de crecimiento.
En una primera etapa los peces silvestres

se alimentan azarosamente de insectos acuáticos, moluscos y crustáceos, siendo esta una fase
de crecimiento lento e irregular. Una vez en la
etapa de adultos, en el mar, se alimentan de calamares, gambas y peces, que les proporcionan
un crecimiento muy rápido.
En cambio los peces en cautiverio se desarrollan en aguas especialmente seleccionadas
y con condiciones privilegiadas de competencia,
contando con una alimentación balanceada consistente en comprimidos de alto contenido de
proteínas y lípidos fácilmente digeribles.

Conclusões
Para identificar el lugar de crecimiento de
salmones de interés comercial, es posible analizar los anillos de crecimiento de sus escamas. Lo
anterior debido a que se establecieron diferencias morfológicas sustanciales entre aquellas
pertenecientes a salmones silvestres y las de salmones criados en cautiverio, obteniéndose patrones de anillos irregulares en los primeros y definidos en los segundos. Esta diferencia morfológica es consecuencia de la alimentación y condiciones ambientales opuestas que reciben estos
grupos de peces según su procedencia.
Por lo tanto, el estudio realizado aporta información relevante para predecir el origen de
salmones incautados en el contexto de una investigación policial, mediante una observación
rápida, económica, limpia y con resultados precisos.
Palavras-chaves: PESCA ILEGAL , ESCAMAS, ANILLOS DE CRECIMIENTO
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Resumo
Introdução
Apesar de considerada crime pela Lei de
crimes ambientais (Lei n 9605/1998), o tráfico
de animais é uma das atividades ilegais que mais
movimenta dinheiro no mundo e ameaça a existência de diversas espécies.
No Brasil, a criação em cativeiro de determinadas espécies da fauna silvestre é autorizada. No caso de passeriformes, os indivíduos
são identificados com o uso de anilhas, que são
anéis metálicos invioláveis e de numeração
única. Tais anilhas visam diferenciar um animal
de origem legal de um animal ilegal. Porém, a
análise de perícia em anilhas mostrou que estas
são frequentemente alvo de fraudes e, portanto,
mostram a necessidade de uma outra forma de
identificação de animais legalizados. Recentemente, a Resolução CONAMA n487, de 15 de
maio de 2018, tornou obrigatória a genotipagem
com no mínimo dez loci para a negociação de determinadas espécies a medida em que os testes
forem disponibilizados em escala comercial.
Os testes de filiação permitem identificar
quais animais realmente nasceram em cativeiro
e até mesmo avaliar a legalidade das matrizes,
sendo uma ferramenta útil para o combate ao
tráfico de animais silvestres. A utilização do sequenciamento massivo de DNA (sequenciamento
de grande quantidade de DNA em paralelo) e
bioinformática auxiliam no processo de genotipagem, reduzindo o tempo de processamento, manipulação e o custo por amostra quando comparada à tecnologia de sequenciamento de Sanger
(sequenciamento por capilaridade). Além disto,
aumenta a quantidade de DNA sequenciado, permitindo a melhor identificação de possíveis erros
de sequenciamento.

Objetivo
Desenvolver testes de filiação utilizando a

tecnologia de sequenciamento massivo de DNA
para as espécies Saltator similis (trinca-ferro),
Sporophila maximiliani (bicudo), Sporophila nigricollis (papa-capim/baiano/pretinho), Epicrates crassus (jiboia-arco-íris-do-cerrado) e Boa
constrictor (jiboia-constritora).

Métodos
Amostras de tecidos de animais em óbito
foram identificadas e doadas ao Laboratório de
Biotecnologia e Marcadores Moleculares (Licenças SISBIO 56471-1, IEF 024/201 e CEUA-UFMG
37/2017). O DNA extraído foi sequenciado no MiSeq (Illumina). Programas de bioinformática foram utilizados para montagem dos contigs (MIRA
e Geneious) e demais análises (MSatCommander, MEGA, SciRoKo, etc.). Para cada espécie, foram desenhados cerca de 50 conjuntos de primers para amplificação de regiões contendo microssatélites, que tiveram suas reações de PCR
padronizadas e posteriormente foram sequenciados para avaliar qualidade da amplificação e polimorfismo. Amostras de matrizes e proles de criatórios regularizados serão utilizadas nos testes
de validação.

Resultados
Foram encontradas mais de 3.000 regiões
microssatélites com possibilidade de desenvolvimento de primers para cada uma das espécies.
S. nigricollis, E. crassus e B. constrictor estão
tendo suas reações de PCR padronizadas para 50
primers cada. Para S. similis, 18 regiões microssatélites já foram padronizados para sequenciamento massivo de DNA e possuem conteúdo de
informatividade polimórfica (PIC) maior que 0,5,
sendo, portanto, considerados polimórficos e indicados para os testes de paternidade e estão em
fase final de validação. Para S. maximiliani, 10
microssatélites (sendo 7 tetranucleotídeos e 3
pentanucleotídeos) foram padronizadas e estão

em fase final de validação.

Conclusões
A utilização do sequenciamento massivo de
DNA e ferramentas de bioinformática permite a
manipulação de uma grande quantidade de dados e também a análise das sequências, e não
somente o tamanho do fragmento, aumentando
a confiabilidade dos dados.
Os microssatélites selecionados para S.
maximiliani e para S. similis se mostraram eficientes para os testes de filiação e em breve poderão ser utilizados nas ações de fiscalização
como para cumprimento da resolução do CONAMA. Para as demais espécies, os resultados
vem se mostrando promissores para o desenvolvimento dos testes de filiação.
Palavras-chaves: genotipagem, sequenciamento massivo de DNA , tráfico de animais
silvestres
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Resumo
Introdução
A abordagem isotópica vem sendo usada
em questões forenses principalmente com a
comparação da razão isotópica de um material
de interesse com a sua possível fonte. Quando o
problema forense envolve uma distribuição espacial, mapas de paisagens isotópicas podem ser
importantes ferramentas de resolução de problemas. Modelos isotópicos espaciais, ou isoscapes,
são modelos elaborados a partir de métodos geoestatísticos e em sistemas de informação geográfica (SIG) e visam estimar valores de razão
isotópica em locais onde não há amostragem.
Isoscapes têm sido elaboradas tanto para elementos abióticos, como água da chuva e rochas,
como em tecidos orgânicos de interesse, e usadas como base para inferência de fontes geográficas em potencial do material em questão. Portanto, isoscapes têm sido usadas em ecologia e
ciências ambientais, além de investigações sobre
fonte de produção de drogas ilícitas, autenticação de alimentos e bebidas, origem de animais
apreendidos no tráfico de animais silvestres,
além de seres humanos. Considerando a quantidade de aplicações possíveis, existe a necessidade de avaliar a produção científica sobre o
tema, de maneira quantitativa e qualitativa, com
o propósito de identificar os padrões de publicação e as lacunas científicas.

Objetivo
Avaliar a produção científica sobre isoscapes no período de 2006 à 2018, apresentando
tendências de desenvolvimento científico na área
que podem beneficiar a ciência forense no Brasil.

Métodos
Foi realizada uma busca por artigos científicos utilizando a base do Web of Science® publicados no período de 2006 à 2018. Foram inseridos na busca apenas os artigos científicos ou
revisões publicados em periódicos com o termo

“isoscap*” presente no título, resumo ou palavras-chave. Para a análise quantitativa da evolução no número de publicações, foram consideradas as informações geradas no próprio website
do Web of Science®. Foram levantadas informações sobre a quantidade de publicações por ano,
quantidade de artigos por área de pesquisa e por
área do Web of Science®, autores que mais publicaram e quantidade relativa de artigo por país
ou território. A contagem de artigos por área, categoria, autores e países é relativa e não reflete
a quantidade de artigos encontrados na pesquisa. Isso ocorre porque o mesmo artigo pode
conter diversos autores, pode estar inserido em
duas ou mais categorias e pode ser resultado de
parceria entre dois ou mais países. Além disso
foram compilados dados sobre a escala de estudo, a área de estudo de cada trabalho e os isótopos utilizados nas pesquisas. As áreas de estudos foram separadas em escalas de trabalho entre escala continental, regional e local.

Resultados
Foram encontrados 242 artigos com o
termo “isoscape” desde sua criação em 2006. O
ano com maior quantidade de artigos publicados
indexados na base Web of Science foi 2018, com
34 artigos, indicando a tendência de crescimento
dessa abordagem. Aproximadamente 40% dos
artigos (99) foram publicados na área de ciências
ambientais e ecologia. O restante se distribui entre 24 áreas da ciência, entre elas zoologia (31),
geologia (25), química (14), recursos hídricos
(13), conservação da biodiversidade (6), e medicina legal (4), entre outros. A nacionalidade
dos principais autores e suas instituições de origem se refletem na distribuição global de publicações entre os países. A maior parte dos trabalhos saíram de instituições dos Estados Unidos e
Canadá, com 122 e 71 artigos publicados, respectivamente. Cientistas brasileiros contribuíram
com apenas cinco estudos até então. Dois deles
são trabalhos de revisão norteadores para a aplicação da abordagem em ciências forenses. Entretanto, não foram encontrados trabalhos realizados em áreas de estudos no Brasil em escala

regional ou local. Os Estados Unidos são o país
com maior número de áreas de estudos inseridas
no território (8 na escala regional e 9 na escala
local). Modelos globais de isoscapes de δ18O e
δ2H da precipitação, δ13C de plantas foram encontrados na busca.

Conclusões
Isoscapes vem sendo usadas para a resolução de questões ecológicas, ambientais e forenses. Embora isoscapes globais possam ser
usadas no contexto brasileiro, ainda não existem
isoscapes elaboradas no Brasil em escala regional. A elaboração de isoscapes ambientais em
escala regional no território brasileiro poderia
embasar futuros trabalhos de atribuição geográfica e conservação.
Palavras-chaves: isótopos estáveis, padrões espaciais, SIG
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Resumo
Introdução
Valores isotópicos de carbono (C) e nitrogênio (N) dependem das características dos
ecossistemas que por sua vez influenciam os ciclos biogeoquímicos. O principal processo que influencia o valor isotópico do C é a fotossíntese.
No caso do N, estão relacionados diretamente
com a entrada, transformação e saída de N do
ecossistema. Estudos indicam uma alta correlação entre isótopos de C e N do solo e da vegetação e, consequentemente, com a cadeia trófica
de uma determinada área. Essa abordagem isotópica no contexto forense consiste na comparação do valor isotópico de um material de interesse com sua possível fonte. Combinando efeitos de elementos abióticos e bióticos aos isótopos estáveis, tanto no ambiente quanto nos organismos, é possível distinguir regiões geográficas com valores isotópicos semelhantes. Esse
padrão espacial é a base para o mapeamento de
paisagens isotópicas, ou isoscapes. Isoscapes de
C e N da vegetação e do solo, respectivamente,
podem ser usadas como para determinar locais
de cultivo de drogas ilícitas, autenticação de alimentos e bebidas, origem de animais e madeira
apreendidos. Neste sentido, é de extrema importância que o Brasil tenha isoscapes como linhas
de base que abranjam todo seu território e indiquem possíveis padrões regionais de valores isotópicos.

Objetivo
Mapear os padrões espaciais de valores
isotópicos de δ15N do solo e δ13C da vegetação
para o Brasil, apresentando isoscapes que sirvam
como linha de base para estudos de atribuição
geográfica envolvendo tecidos biológicos.

Métodos

Para a isoscape de δ13C da vegetação do
Brasil, usamos mapas de tipos de vegetação
(gramínea, arbustiva e arbórea) e mapas de tipos de agricultura, baseados em imagens do
sensor MODIS. Cada pixel das imagens contém
informação sobre a porcentagem de planta C3 ou
C4 por unidade de área. Sobrepomos os mapas
de porcentagem de cobertura e atribuímos um
valor isotópico para cada tipo de cobertura vegetal: -12,5‰ para C4, -26,7‰ para C3; -29,0‰
para arbustiva e -35,0‰ para arbórea. Para a
isoscape de δ15N do solo, usamos imagens de
bancos de dados climático (WorldClim) e pedológico (SoilGrid) e em base de dados isotópicos
disponíveis na literatura e amostras coletadas
em campo no Cerrado e Pantanal, para preencher o vazio espacial de informações isotópicas
existente. Realizamos uma regressão múltipla
usando média anual de precipitação, temperatura média, teor de argila e carbono orgânico do
solo como variáveis preditoras. O processo metodológico passou por cinco etapas: i) extração
dos valores das imagens de variáveis preditoras
e teste de normalidade; ii) aplicação do modelo
de regressão linear múltipla; iii) Teste de normalidade dos resíduos; iv) Interpolação dos resíduos por meio de análise de semivariograma e
krigagem ordinária; v) Aplicação do resíduo no
modelo de regressão linear múltipla como um fator de correção.

Resultados
O principal padrão visto na isoscape de
δ13C da vegetação são os menores valores (até
-32,0‰) em regiões da Floresta Amazônica e
em áreas de Mata Atlântica. Na grande faixa central do Brasil, onde se encontram os biomas Pantanal, Cerrado, e Caatinga, os valores variam entre -22,0 e -12,5‰ no modelo. O mesmo padrão
foi encontrado no extremo sul do Brasil. No modelo gerado para δ15N do solo, os maiores valores (até 11,5‰) se concentram na região de Caatinga e em grande parte da Amazônia oriental.

Por outro lado, os menores valores preditos (entre 3,0 e 5,0‰) estão na região norte do Cerrado e no Pantanal. O modelo também evidenciou padrões regionais, como um gradiente de
valores de δ15N do solo que diminui da Amazônia oriental para a Amazônia ocidental.

Conclusões
As isoscapes de δ15N do solo e δ13C da
vegetação foram capazes de mostrar padrões regionais do comportamento isotópico da paisagem. No Brasil, foi possível separar regiões distintas ao longo do território. Um material biológico com valor alto de δ13C pode ser associado
à toda a região central e nordeste do Brasil, porém, se apresentar um valor elevado de δ15N, o
teste de atribuição indicará a região da Caatinga
como possível origem geográfica, por exemplo.
Com isso, as isoscapes apresentadas podem auxiliar na autenticação da origem de alimentos e
produtos, na escolha de locais de soltura de animais silvestres apreendidos, na identificação de
áreas prováveis de produção de drogas ilícitas,
entre outras.
Palavras-chaves: paisagens isotópicas,
isótopos estáveis, carbono , nitrogênio
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Resumo
Introdução
Instalações de empreendimentos potencialmente poluidores tendem a prever impactos
ambientais. Além dos impactos previstos existem
incidentes resultantes das decisões e ações técnicas no processo que podem causar dano ambiental em grandes proporções e de difícil restauração. Neste estudo de caso houve durante o
processo de enchimento do reservatório de uma
usina hidroelétrica a mortandade de no mínimo
13,1 toneladas de peixes, sendo observado impacto em 27km do Rio Teles Pires. O processo de
enchimento da usina adotou técnica de enchimento de reservatório preservando mais de 50%
da vegetação. Ao iniciar o processo de inundação
do reservatório a vegetação e biomassa que não
foi previamente retirada iniciou um processo de
decomposição, o qual degradou a qualidade de
água do reservatório por consumir o oxigênio
dissolvido da água e incrementar sólidos em suspensão, resultando em mostandade de peixe a
jusante do reservatório, que recebia em seu leito
pela abertura das comportas e adufas o material
sedimentado.

e tamanhos. Medições de parâmetros de qualidade de água foram realizadas no percurso de
mortandade e no reservatório, com sonda multiparametro e coleta de amostra de água, abrangendo oxigênio dissolvido, turbidez, sólidos sedimentáveis, nitrogênio Total e fósforo total, que
são parâmetros que dependendo da concentração encontrada geram ambientes inóspitos ou letais a icitiofauna.

Objetivo
O objetivo do trabalho é apontar a causa
da mortandede de peixe em usina hidroelétrica,
elencar a sequência de fatos que resultou no
dano ambiental e estimar a população aquática
atingida.

Resultados
A mortandade ocorreu somente a jusante
da comporta. Haviam nas margens sujidades que
inferem elevação de nível abrupta e grande volume de material em suspensão análogos a sedimento de fundo agregado a biomassa em decomposição. Foram atingidos uma grande proporção da população da ictiofauna local, haja
vista que foram estimados 81.000 mil espécimes
atingidos, o cálculo baseou-se na observação dos
exemplares que ainda não haviam sido carreados
pelo escoamento do corpo hídrico. A diversidade
e os tamanhos das espécimes vitimadas foram
vastas. O enchimento do reservatório foi realizado mantendo boa parte de cobertura vegetal a
qual iniciou o processo de decomposição e sedimentação da biomassa vegetal afetada, esse
material em decomposição consumiu oxigênio da
água, elevou a turbidez, a decomposição da matéria orgânica eliminou amônia na água e incrementou sólidos em suspensão dentre outros fatores que resultaram em condições inóspitas e
letais para a ictiofauna.

Métodos
A equipe percorreu cerca de 27 km (vinte
e sete quilômetros) de extensão no leito do rio
Teles Pires, partindo imediatamente do ponto à
jusante das comportas da UHE de Sinop, abrangendo margem esquerda e direita observando
quantidade de exemplares, espécimes atingidas

Conclusões
Sendo assim, houve poluição, resultante
de ações antrópicas relacionadas a dinâmica
adotada para enchimento da Usina de Sinop, em
níveis tais que provocaram a mortandade de animais. A mortandade dificultou e impediu o uso
público dos 27km observados do corpo hídrico

atingido, devido ao odor fétido de estado de putrefação do grande número de espécimes mortos
as recreações de contato primário e secundário
ficaram inviáveis no local.
Palavras-chaves: poluição hídrica, anoxia, ictiofauna, barragem, dano ambiental
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Resumo
Introdução
Applying water stable isotopes ratios
(δ18O and δ2H, oxygen and hydrogen) as geographical proxies is consolidated around the
world. Spatial patterns of stable isotope ratios
have been represented in spatial models, called
isoscapes (isoscapes = isotopic + landscapes).
Forensic scientists assign migratory birds, seized
wildlife illegal trade products, illegal timber, human remains and frauded food to their origins.
Most studies were performed in North America
and Europe, where stable isotope geographical
variation is more evident and strongly influenced
by latitude and altitude. Results from tropical regions, such as South America or Africa, do not
show strong predictions. In South America, specifically in Brazil, however, spatial analysis using
organic tissue ground validated samples are still
missing.

Objetivo
We aim to use mammal hair to predict a
δ18O regional isoscape in Cerrado and Pantanal
biomes, a neotropical savanna and wetlands,
respectively, and to test its correlation to δ18O
parrot and passerine datasets, as a basis for forensic assignment.

Métodos
We collected hair from road killed mammals occasionally found during field trips and
captured small mammals in National Parks
(n=351). We collected feathers from Saffron
Finch (Sicalis flaveola), n=77, captured with mist
nets nearby National Parks and from recently
born parrots (Amazona aestiva), n=8, analyzed
in their nests in a previous project. We washed,
subsampled and weighted samples and sent
them for laboratorial oxygen (hair and feather),
carbon (hair) and nitrogen (hair) stable isotope

analysis (Davis Isotope Facility, Davis, CA, USA).
We started modeling by softening different
mammal species effect. For this, we used 20
combinations of different predictor variables and
selected best model using Akaike´s Information
Criterium (AIC). Instead of categorizing them as
omnivores, herbivores and carnivores or as
shrub, grass and forest dwellers, we used δ13C
and δ15N as continuous ecological proxies. As
there should be spatial effects in these variables,
we included latitude, longitude and a δ15N soil
isoscape in formula. We also included species
average weight and size and weight/size relationship. We constructed geostatistical model
regressing fitted results with a set of environmental variables (Worldclim rasters), including
precipitation and temperature, and GNIP precipitation isoscape (δ18OGNIP). We then extrapolated hair δ18O to all Cerrado-Pantanal space,
using this equation and rasters to construct the
modeled mammal hair isoscape (δ18Oh). We
then tested correlation between Saffron Finch
and Parrot feather δ18O (δ18Osf and δ18Opt)
and δ18Oh.

Resultados
Best softening species model included longitude, δ13C and weight/size. AIC best model includes precipitation on the warmest quarter, minimum temperature on the coldest month and
isoscape (r2=0.46, df=347). δ18Osf correlated
weakly with δ18Oh (r2=0.06, df =64), but after
plot analyzing, two Saffron Finch groups from
Chapada dos Guimaraes National Park and from
Pantanal North grouped separately. These two
groups are geographically sequential, heading to
west . Excluding these outliers, correlation rises
to r2=0.40 (df=53). δ18Opt presented higher
correlation (r2=62, df =6), despite small number
of observations.

Conclusões
Regional δ18O in Brazil show extensive variation that can be applied for geographical assignment. Small relationship between δ18OGNIP
and δ18Oh may be explained by (1) modelling
scale, as Global models should not well represent
intraregional variability and (2) δ18O tissue incorporation represents complex environmental
and physiological interactions. Heading Pantanal
δ18Osf groups differences may represent even
different interactions, that may be influenced by
wetland regimens. Longitude, δ13C and
weight/size relationship were important predictors of species variation, tendency not followed
by δ15N. Using heterogeneous species for δ18O
spatial modelling is practicable. Additional efforts
for collecting road killed animals tissues should
be worthful for more consistent and broader isoscapes construction. Deeper studies accounting
for δ18O differences between mammals and
birds and between bird classes and regional
groups should be better clarified in other to construct assignment models that can be applied to
forensic cases.
Palavras-chaves: isotopic assignment,
isoscapes, ilegal wildlife trade, animal origin, animal destination
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Resumo
Introdução
Reconhecer espécies florestais é um processo essencial para o correto manejo da madeira, para o controle e para fiscalização florestal. Após o corte, perdem-se muitas das características da espécie e a identificação torna-se uma
tarefa desafiadora. Neste contexto, torna-se necessário a análise anatômica da madeira, a qual
é realizada por especialistas treinados, o que
nem sempre é possível ter a campo, o que prejudica o controle e tomada de decisões por parte
dos órgãos ambientais e de fiscalização. O uso
de visão computacional é uma alternativa para o
reconhecimento automatizado, pois permite a
construção de sistemas inteligentes que são capazes de detectar características em imagens e
realizar a classificação. Esta pesquisa aborda a
construção de uma ferramenta computacional
capaz de reconhecer espécies florestais em imagens a campo com base em amostras macroscópicas de madeira (por exemplo, fragmentos de
toras ou tábuas) utilizando redes neurais convolucionais.

Objetivo
Construir uma ferramenta capaz de classificar espécies florestais a campo, utilizando imagens macroscópicas.

Métodos
Para os experimentos foi utilizada a base
elaborada e disponibilizada por Paula Filho et al.
(2014), composta por 2.942 imagens macroscópicas de madeiras de 41 espécies com resoluções
de 3264x2448 pixels. As imagens foram capturadas a partir de blocos de madeiras de aproximadamente 2 cm3, obtidas junto ao Laboratório
de Anatomia da Madeira da UFPR (Universidade
Federal do Paraná).
Essa base de imagens foi dividida em 70%
para treinamento, 2.073 imagens, e 30% para

testes, 869 imagens. Como ferramenta principal,
foi utilizado o framework DeepLearning4j e como
arquitetura foi usada uma rede neural convolucional pré-treinada, ResNet50, aplicando o conceito de Transfer Learning.
Cada imagem original foi dividida em partes iguais de 256x256 pixels, resultando em 12
subimagens. Além da divisão, para cada fragmento, realizou-se um procedimento de Data
Augmentation, com cinco transformações: espelhamento, rotação 90o, rotação 180 o, rotação
270 o e inversão de cores (imagem negativa).
Logo, cada imagem original, gerou 72 subimagens.
Após a classificação de cada um dos fragmentos das imagens originais, os resultados foram fundidos para obter a classificação final. Isto
é feito com base em uma técnica de combinação
de classificadores que usa a fusão por média das
probabilidades de cada classificação.
Por fim, foi construído um software disponível na Internet, que pode ser acessado por
meio do endereço eletrônico: reconhecimentoflorestal.md.utfpr.edu.br> e está disponível nos idiomas Português (Brasil) e Inglês (EUA).

Resultados
O resultado dos experimentos das imagens
macroscópicas atingiu uma taxa de reconhecimento de 98,73%, ou seja, das 869 imagens da
base de testes 858 foram identificadas corretamente e apenas 11 (1,27%) foram classificadas
erroneamente.
Uma vez que o classificador apresenta a
probabilidade média para cada classe do modelo,
cada imagem confundida foi analisada a fim de
averiguar se a segunda ou terceira predição mais
provável de acordo com o classificador referia-se
a classe correta. Dos 11 erros cometidos pelo sistema, oito foram corretamente classificadas
como segunda predição e duas foram corretamente classificadas como terceira predição. Apenas uma das imagens não foi corretamente clas-

sificada como uma das três mais prováveis predições.

Conclusões
O software, apesar de ter sido concebido
para uso via Web, não necessariamente demanda acesso a Internet, podendo ser armazenado em um computador local, para análises a
campo, onde a Internet não seja disponível, o
que é ideal para fiscalizações.
Os próximos passos incluem o aumento da
base de imagens, tanto em quantidade de espécies, quanto em quantidade de amostras. Outra
tarefa é construir classificadores especializados
no reconhecimento por bioma, ou seja, para
exemplares característicos de regiões de interesse de uma fiscalização.
PAULA FILHO, P. L.; OLIVEIRA, L. S; NISGOSKI, S; BRITTO JR, A. S. Forest species recognition using macroscopic images. Machine Vision and Applications, Springer Berlin Heidelberg, DOI 10.1007/s00138-014-0592-7, Janeiro
de 2014.
Palavras-chaves: Anatomia da Madeira,
Visão Computacional, Redes Neurais Convolucionais
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Resumo
Introdução
Trata-se de trabalho produzido em mestrado da Universidade Federal do Acre por Perito
Criminal Federal. O trabalho está em fase de conclusão e será concluído ainda no mês de março.
No momento os dados já foram coletados, processados, finalizados e ocorre a validação estatística. Embora os resultados já foram obtidos, a
redação do artigo científico está em fase de Resultados e Discussão.
A pesquisa consiste em investigar a aplicação das gratuitas recém lançadas imagens orbitais da constelação Sentinel-2 para o combate a
crimes florestais e para o monitoramento das
fronteiras florestais amazônicas através da detecção de mudanças discretas na estrutura do
dossel florestal por meio de processamentos digitais das imagens orbitais.

Objetivo
Considerando a necessidade de se detectar
o corte seletivo tempestivamente, para evitar
danos ambientais mais severos e para fomentar
a atuação governamental; considerando a necessidade de acompanhamento sobre as políticas
madeireira (Asner et al., 2009); e considerando
o elevado valor e grande dificuldade que profissionais brasileiros possuem para acessar imagens de resolução espacial/temporal mais refinadas, este trabalho busca corroborar com a investigação de técnicas para a detecção do corte seletivo em florestas tropicais com o uso de imagens gratuitas e de moderada resolução espacial.

Métodos
Notáveis técnicas de processamento digital
de imagens óticas foram analisadas quanto a seu
desempenho e aplicabilidade nas imagens Sentinel-2.

A Análise de Mistura Espectral foi o processamento mais frequente nas metodologias propostas para a detecção do corte seletivo, razão
pela qual foi um dos tratamentos escolhidos para
experimentação. Os outros dois tratamentos escolhidos foram índices de vegetação, por serem
processamentos simples e muito utilizados (Xue
and Su, 2017): o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), pois, segundo estudo
de Pinagé e Matricardi (2015), fora o índice de
maior acurácia na detecção do corte seletivo; e
o Índice de Vegetação Modificado Ajustado ao
Solo (MSAVI), pois, divergentemente ao apontado no estudo anterior, foi considerado, por Matricardi et al. (2010), como o mais adequado
para o mesmo fim.
A área de estudo foram duas Unidades de
Produção Anual (UPA) do Manejo Florestal Madeireiro que se desenvolve na Floresta Estadual
do Antimary (FEA).
A validação dos dados foi obtida por meio
do cruzamento dos resultados obtidos das técnicas de processamento digital com dados de fiscalizações de campo, bem como comparados
com imagens de alta resolução, estatisticamente
tratados por Matriz de Confusão.

Resultados
Os resultados visuais dos Índices constam
no mapa da segunda imagem anexada a este resumo. O resultado visual do Modelo Linear de
Mistura espectral já foi gerado, mas não foi sintetizado em um mapa (imagem) ainda.
Os resultados estatísticos estão sendo desenvolvidos neste momento.
Porém, é possível afirmar que a detecção
com a análise de mistura espectral aplicada às
imagens Sentinel-2 demonstra-se pouco superior à detecção proporcionada pelos índices, diferentemente do que ocorre com imagens mais
grosseiras, como Landsat.
Quanto maior for a resolução espacial do
satélite, menor será a vantagem da análise de

mistura espectral sobre o uso de índices. Isso,
pois, quanto menor for o pixel da imagem, menos mistura espectral constará em sua composição.
Entre os índices, o NDVI se mostra mais
eficiente que o MSAVI na detecção do corte seletivo (mudanças sutis no dossel florestal).
Mudanças discretas no dossel florestal podem ser observadas com imagens Sentinel-2
com relativa facilidade em até um ano das alterações; com dois anos a observação se torna
muito difícil; com três anos é praticamente impossível observar mudanças texturais ou espectrais.

Conclusões
As imagens Sentinel-2 são as únicas distribuídas gratuitamente que oferecem informações
sobre a cobertura terrestre praticamente em
tempo real (a cada cinco dias). Possuindo os dados, o desafio passa a ser do Poder Público, que
precisa organizar as suas instituições de forma a
utilizar efetivamente essa geoinformação tempestivamente para, assim, adequadamente ser
garantidor das áreas florestais (Finer et al.,
2018).
Assim sendo, os produtos Sentinel-2 demonstram-se como eficiente ferramenta na detecção de distúrbios no dossel florestal, como o
corte seletivo; assim, é ferramenta útil para
combater e avaliar crimes florestais como o furto
de madeira e as fraudes em Planos de Manejos
Florestais, pois possibilita visualizar claramente
o impacto geográfico na área florestal. Ainda,
pode ser ferramenta empregada no controle das
fronteiras amazônicas, procurando-se alterações
florestais que indiquem suspeita presença antrópica.
Palavras-chaves: sensoriamento remoto,
sentinel-2, distúrbios florestais, manejo florestal,
processamento de imagens multiespectrais
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Resumo
Introdução
A preservação de espécies é uma situação
complexa, sendo que seu impacto afeta a biodiversidade, a caça ilegal é tipificada como Crime
Ambiental no Brasil de acordo com o Art. 29 da
Lei de Crimes Ambientais 9.605/1998. A primeira
etapa pericial em um caso de apreensão de animal, peças ou subprodutos de origem animal é a
identificação da espécie. Este exame deve ser realizado por profissional devidamente capacitado,
portanto o conhecimento das técnicas é essencial
para atender as solicitações das autoridades policiais e auxiliar a justiça.

Objetivo
O objetivo deste trabalho foi identificar a
espécie animal de peça apreendida pela Polícia
Militar Ambiental durante flagrante utilizando tricologia e biologia molecular.

Métodos
Foi solicitado pela autoridade policial, Polícia Militar Ambiental, ao laboratório de Medicina
Veterinária Legal e Patologia Comparada da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus
de Botucatu, a identificação da espécie animal de
peça apreendida. Devido ao comprometimento
da conformação anatômica da peça, foram utilizadas as técnicas de identificação através dos
pelos e a genética forense. Para análise dos pelos
foram preparadas lâminas de microscopia utilizando dois métodos: um para obter a impressão
da cutícula em camada de esmalte; e outro fixado o pelo e sobreposta uma lamínula para visualização da medula. A segunda preparação

também foi analisada em microscopia eletrônica.As lâminas foram examinadas em microscopia óptica, nos aumentos de 100, 200 e 400 vezes e realizadas fotomicrografias e através do
programa Image J®, foram obtidas as mensurações: diâmetro da medula, diâmetro total, relação medula/cutícula, relação diâmetro da medula/diâmetro total e quantidades de escamas
em 100μm. O tamanho dos pelos foi obtido com
o auxílio de uma régua. Os dados foram comparados com a literatura (Miranda et.al., 2014).
Para identificação genética foram coletados amostras de tecido epitelial e muscular, realizada extração do DNA utilizando Universal kit
Quick-DNA Miniprep (Zymo Research®) de
acordo com as orientações do fabricante. Em seguida o produto extraído foi quantificado por espectofometria com o equipamento Nanovue®, e
após amplificado através da Reação da Cadeia da
Polimerase (PCR) utilizando as sequencias iniciadoras (primers) H15149 (forward), L14841 (reverse) do gene mitocondrial, região Citocromo
Oxidase I (COI), técnica padronizada por Hebert
et al. (2003), conhecida como DNA Barcoding.
Para o controle positivo foi utilizado o gene ribossomal 16S, primers 16Sar 5´ (forward), 16Sbr
3´ (reverse) de acordo com Palumbi et al.
(1996). O material amplificado foi submetido ao
sequenciamento utilizando-se o equipamento
Applied Biosystem® 3030 e em seguida os resultados sequenciados foram comparados com
banco mundial de sequências do National Center
for Biotechnology Information (NCBI, Genbank)
utilizando Basic Local Alignment Search Tool
(BLAST).

Resultados
Os pelos analisados tinham aspecto reto,
coloração amarela e marrom, extremidade distal
preta. Na microscopia eletrônica apresentou um

padrão ondulado transversal com cutículas lisas
e contínuas (Figura 01). Na microscopia óptica
foi possível mostrar o padrão da medula, com células intermediárias (Figura 02) e estreitas (Figura 03), células de linhas multisseriadas, anastomoses, forma trabecular e padrão ondulado de
franjas. Todas essas características estavam de
acordo com Miranda et al. (2014). Portanto, o
padrão ondulado transversal é comum a diferentes espécies e pode não ser um diagnóstico. O
sucesso da extração de DNA foi confirmado por
espectrofotômetro. A amplificação por PCR confirmada em eletroforese em gel de agarose a 2%.
As sequências da amostra um (pele) e dois (músculo) alinharam com 100% de similaridade de
seqüência na região 16S ribossômica e 94% na
região COI com a seqüência de DNA mitocondrial
de Panthera onca (nº de acesso NCBI KP202264)
e não se alinharam com nenhuma outra espécie
com 100% de similaridade.

Conclusões
As técnicas de genética forense utilizando
o DNA mitocondrial e análise dos pelos foram
efetivas para identificar o material apreendido
com sendo da espécie onça pintada (Panthera
onca). A possibilidade de utilizar a análise de pelos à campo pode ser uma técnica promissora
com a finalidade de auxiliar a justiça obter provas em casos de crimes ambientais, porém a técnica genética segue sendo o padrão ouro para
identificação de espécies animais.
Palavras-chaves: animais silvestres,
caça ilegal, crimes contra a fauna, DNA mitocondrial
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Resumo
Introdução
A geração de energia através de incineração do lixo ou também da queima de carvão mineral demanda um controle rigoroso sobre as
emissões atmosféricas geradas, porque assim
como o lixo, também o carvão mineral pode conter elementos como As, Cd, Cr, Hg, Pb e Se, que
ocasionam sérios impactos sobre o meio ambiente [1]. No processo de queima as cinzas inorgânicas podem concentrar os metais pesados
[2], e a intemperização das cinzas depositadas
no meio ambiente pode contaminar o lençol freático ou corpos aquáticos de superfície. A legislação ambiental considera crime causar poluição
em níveis que impliquem danos à saúde [3] e os
aerossóis derivados da incineração são potencialmente danosos [4, 5]. A poluição ambiental por
cinzas volantes pode ser determinada através da
quantificação de elementos poluentes, comparando os teores em locais próximos do ponto de
emissão com o teor natural longe da fonte contaminante [5]. Dada a dispersão espacial das
cinzas volantes na direção dos ventos dominantes e seu potencial de transportar elementos nocivos por longas distâncias, é necessária a coleta
de muitas amostras. A identificação de esferulitos de cinzas inorgânicas (IAS, inorganic ash
spheres) [6] permite selecionar as amostras em
que ocorrerá a maior alteração do teor dos elementos-traço relevantes.

Objetivo
Este trabalho propõe uma metodologia
para redução do número de análises químicas de
elementos traço necessárias em amostras indicativas de crime de poluição por emissão de cinzas volantes, fazendo a seleção preliminar através da análise morfológica da fração fina de solo,
utilizando microscópio eletrônico de varredura
(MEV) e estabelecendo a presença de IAS.

Métodos
Amostragem de solo nas imediações de
usina termoelétrica. Secagem e peneiramento da
fração fina (mesh #200). Aquisição de imagens
de MEV (modo de elétrons secundários) nas
magnificações 400x, 800x e 3000x. Determinação da razão esferulito/grão anguloso nas categorias: 50mm a 20 mm, 20 mm a 5 mm, e menores que 5 mm.

Resultados
A contagem de mais de quatro mil partículas em duas amostras de solo mostrou a presença dos esferulitos discriminatórios das cinzas
volantes. Na categoria de grãos mais grosseiros,
entre 1039 partículas só foram encontrados 4 esferulitos (0,4%), o que é compatível com a literatura, que relata que IAS são em geral menores
que 20 mm [6]. Nos diâmetros intermediários foram encontrados 16 esferulitos em 1518 partículas (1,1%). Entre as partículas menores que 5
mm a contagem foi restrita àquelas maiores que
1 mm e entre 1780 partículas foram contados 92
esferulitos (5,5 %). Na Figura 1 estão mostradas
imagens privilegiando em (a) a fração maior que
20 mm, com indicação de um IAS (magnificação
400x); em (b) na categoria entre 5 mm e 20 mm
está indicado um IAS de 18 mm (magnificação
800x). Na Figura 1 (c) está um aglomerado de
esferulitos menores que 5 mm (magnificação
6000x), sendo possível verificar a profusão de
esferulitos submicrométricos. Constatou-se que
a busca por IAS deve ocorrer em magnificações
acima de 3000x, para acessar a categoria com
maior abundância de esferulitos.
Figura 1: Partículas angulares e esféricas
na categoria (a) > 20 mm (seta), (b) entre 5 mm
e 20 mm (seta) e (c) < 5 mm

Conclusões
A microscopia eletrônica de varredura permite a identificação rápida da presença de cinza

volante na fração fina de amostras de solo através da busca em alta magnificação de esferulitos
de fusão menores que 5 mm. Como essa emissão
atmosférica pode transportar elementos nocivos
ao meio ambiente por longas distâncias, são necessários métodos de análise que facilitem localizar os pontos de coleta para averiguação quantitativa de teores dos elementos que causem
dano à saúde ou ao meio ambiente e que caracterizem o crime de poluição.
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Resumo
Introdução
A perícia em Planos de Manejo Florestal em
áreas de floresta nativa na Amazônia brasileira
sempre apresentou desafios para sua realização,
seja pelo volume de dados a serem confrontados, pela dificuldade de acesso à área e locomoção em seu interior, ou mesmo por falta de uma
metodologia que assegure aos peritos que a
abordagem, o tamanho da amostra ou o resultado encontrado são suficientes para conclusões
No âmbito da perícia da Polícia Federal foi
publicada a Orientação Técnica 012/2017-DITEC/PF, que dispõe sobre procedimentos de exames periciais em áreas relacionadas a Planos de
Manejo Florestal Sustentável – PMFS, documento
esse que serve de referência para a maioria das
perícias do tipo, realizadas na esfera federal.
Porém, em uma das demandas encaminhadas, verificou-se que tal metodologia não seria adequada, por pressupor a existência de um
Inventário Florestal disponível, cuja verificação
em campo seja viável, motivo pelo qual foi necessário desenvolver nova abordagem para esses casos, descrita a seguir.

Objetivo
Apresentar uma proposta de abordagem
para a perícia em Planos de Manejo Florestal distinta da regularmente utilizada, que viabilize resultados conclusivos em áreas muito extensas e
de difícil acesso e/ou onde não há um Inventário
Florestal 100% apto a confronto.

Métodos
A área cujo exame foi requisitado, da regularidade de Plano de Manejo Florestal suspeito
de fraude, se localiza no município de Anajás-PA,
na parte oeste da ilha do Marajó. Trata-se de
área coberta por florestas típicas de várzea, com
solo saturado por água durante o ano todo, e

inundada nos meses de cheia, dificultando assim
bastante o deslocamento da equipe e a localização das árvores. Verificou-se também que não
haviam plaquetas identificadoras nas árvores, a
fim de individualiza-las e permitir comparação
dos dados de campo com os constantes no Inventário 100% apresentado.
Via de regra tal perícia consiste em, em
vistoria de campo, verificar se os dados constantes no Inventário apresentado pelo proponente
do PMFS, em especial no que se refere às espécies e dimensões das árvores, são compatíveis
com o observado em campo e se as margens de
erro encontradas são consideras estatisticamente aceitáveis ou se pode-se falar em fraude
visando a aprovação de créditos de produtos florestais acima do legalmente aceitável, ou mesmo
acima do estoque madeireiro efetivamente existente no local.
No caso em tela não foi possível tal abordagem. Primeiro, por não haver identificação das
árvores em campo, e segundo por tratar-se de
área de mais de 20.000 hectares, cujo deslocamento interno é extremamente dificultado pela
ausência de carreadores, trilhas ou mesmo de
terra firme, na maior parte da área. Além disso,
a suspeita de que os dados do inventário poderiam ser completamente fictícios exige uma
abordagem mais voltada a caracterização do estoque florestal efetivamente existente, com rigor
estatístico suficiente para que o laudo possa
apresentar resultados conclusivos.
A área total do Plano de Manejo
(6.016,1922 ha) foi subdividida em 21 (vinte
um) quadrantes de 2.000 metros de largura e
2.000 metros de comprimento, considerando a
grade de coordenadas no eixo Norte/Sul e
Leste/Oeste, dentre os quais foram sorteados 06
(seis) quadrantes (foram considerado quadrantes que se sobrepunham pelo menos 20% da
área de manejo) conforme Figura 1. Foram instalados 06 (seis) conglomerados que tem a
forma da Cruz de Malta, constituído por quatro

subunidades retangulares de área fixa, perpendiculares em relação ao seu ponto central, orientadas na direção dos pontos cardeais e numeradas de 1 a 4 (conforme Figura 2).

Resultados
Utilizando a metodologia proposta, foi possível coletar dados em quantidade viável, e suficientemente representativos da área, indicando
suas características fitossociológicas, seu efetivo
estoque madeireiro e outras características do
local, com confiança estatística suficiente para
concluir que o Inventário Florestal apresentado
de fato era inidôneo, bem como toda a movimentação de créditos florestais declarada pela empresa.

Conclusões
Assim, conclui-se pela viabilidade da realização de perícias em Planos de Manejo Florestais
Sustentáveis utilizando tal abordagem.
Palavras-chaves: Manejo Florestal, Inventário Florestal, exploração madeireira
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Resumo
Introdução
Conforme a Organização não Governamental Transparência Internacional, o Brasil caiu 9
posições no Índice de Percepção da Corrupção no
ano de 2018 em comparação ao ano anterior,
ocupando agora a 105ª colocação entre 180 países avaliados. A pontuação passou de 37 para
35. Este é o pior resultado desde 2012, quando
os dados passaram a ser comparáveis ano a ano,
e representa a 3ª queda anual seguida. Esse ranking classifica como 100 totalmente íntegro e 0
(zero) totalmente corrupto.

Objetivo
O objetivo do trabalho é o uso de técnicas
de Inteligência Artificial para encontrar anomalias no uso do dinheiro público, em particular,
gastos de prefeitura. Para isso, é proposto o uso
de dados do Sistema de Informações Contábeis
e Fiscais (SINCOFI) em conjunto com índices referentes ao ranqueamento dos municípios disponibilizados por outros órgãos governamentais,
tais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Índice Firjan
de Gestão Fiscal (IFGP).

Métodos
Utilizado como base o processo de Knowledge Discovery In Databases (KDD)(FAYYAD et
al., 1996) conforme figura 1, onde as etapas consistem em coleta e composição dos dados na bases do SINCOFI, IBGE, ENEM, ENADE e IFPG. Em
seguida é realizado o pré-processamento onde
serão criados algoritmos visando remover linhas
e colunas desnecessárias, mesclar linhas para
criação de uma única instância. Ainda no pré-

processamento é realizada a normalização e suavização, que consistem em transformar os valores dos atributos - gasto com saneamento,
gasto com saúde, gasto com educação, entre outros - originais em um intervalo específico, por
exemplo, o intervalo [0,1] e em reduzir a escala
dos dados por população, buscando utilizar valores próximos normalizados para cidades de tamanhos similares, respectivamente. Também foram feitas análises baseadas em gastos per-capita por orçamento total. Após essa etapa é realizada a mineração de anomalias utilizando a
técnica por densidade baseada no vizinho mais
próximo chamada Local Outlier Factor (LOF)
(BREUNIG et al.,2000).
Figura 1: Uma visão geral das etapas que
compõem o processo do KDD
Fonte: Adaptado de Fayyad et al. (1996)

Resultados
Este trabalho continua a proposta de Kintopp (2017), no qual apenas dados do SINCOFI
foi utilizado. Resultados preliminares trouxeram
com ênfase maior, instâncias de cidades pequenas. Há predominância dessas cidades sendo
consideradas anormais devido a ausência ou declaração de valores em uma única categoria. Assim podemos citar o exemplo da cidade V1 (nomes reais de cidades foram omitidos seguindo a
recomendação da assessoria jurídica da instituição dos autores) gastou de quase R$ 1 milhão
com relações exteriores. A cidade H1 gastou 97
vezes mais com saneamento que cidades similares, o que pode ser justificado devido a transposição de um rio. A cidade G1 não declarou gastos
com educação e teve gasto de R$ 10 milhões
com desporto. A cidade J2 gastou R$ 2.5 milhões
em defesa naval, porém, justificável, pois se

trata de uma ilha. Estes tipos de anomalias, condiz com o que este trabalho propõe encontrar,
mesmo tendo alguns casos de falso positivo.

Conclusões
O trabalho visa fornecer mais informações
sobre análise de gastos públicos a partir do uso
de Inteligência Artificial, fornecendo assim uma
ferramenta de apoio à fiscalização de gastos públicos e identificação de problema de gestão. Os
resultados preliminares são promissores e apontam a potencialidade da técnica proposta.
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Resumo
Introdução
Muitos são os trabalhos na literatura que
discorrem sobre a realização de perícias referentes a acidentes de trabalho nas áreas cível e trabalhista (Sarno, Pereira,Nadalini,2017; Katz,Halámek
e
Bakshi,2015;
Schwindt,2016;
Silva,2016), contudo, pouco ainda é explorado
quanto ao enfoque deste tema na área criminal,sob o ponto de vista do perito criminal oficial.A abordagem do presente estudo apresentase em linha com Bomtempo(2016),ao se propor
a construção do conhecimento científico necessário para uma maior eficiência da persecução
penal e, portanto, na aplicação adequada do jus
puniendi do Estado;e com os achados de Vilela,Iguti e Almeida(2004),os quais apontam
para a necessidade de se investir na capacitação
e reciclagem dos profissionais de perícia criminal
no tocante às concepções e métodos de investigação de acidentes do trabalho.Assim,a principal
contribuição do presente é a discussão de elementos que possibilitem a elaboração de laudo
pericial que constitua prova material relevante,em sinergia com a cultura prevencionista
nos ambientes de trabalho.

Objetivo
O objetivo do presente estudo é identificar
quais os elementos comumente observados em
um local de acidente de trabalho e de que forma
os exames periciais são conduzidos,a fim de se
compreenderem quais concepções e paradigmas
influenciam a visão do perito criminal a respeito
do acidente de trabalho.

Métodos
Para tanto,conforme Gil(2002),foi realizada uma pesquisa exploratória e de levantamento, quanto ao procedimento técnico utilizado.Destarte, para o conhecimento direto da realidade de um grupo de pessoas (peritos criminais) acerca do problema estudado (perícias em
locais de acidente de trabalho),foi utilizado o

questionário (web survey) como técnica de interrogação,visando o levantamento dos dados nas
dimensões estabelecidas: (a) formação acadêmica na área de Segurança do Trabalho;(b) aspectos de maior dificuldade enfrentados no
exame do local;(c) uso de metodologia para o levantamento de local;(d) elementos básicos de
ordem técnico-material identificados;(e) documentação solicitada;(f) utilização de modelo de
quesitos para estruturação do laudo;(g) entendimento da causa do acidente devido à “culpa da
vítima”,“condição insegura à qual a vítima foi exposta”,ou “ambos os fatores”.

Resultados
Com base nos procedimentos indicados no
estudo de Cendón,Joncew e Ribeiro(2014), o
web survey coletou dados sobre a atuação do perito criminal em locais de acidente de trabalho,por meio de questionário respondido por 101
profissionais que declararam já terem atuado em
locais desta natureza, compondo os quadros dos
órgãos de perícia oficial dos seguintes estados da
federação:
AP(2%),AM(1%),BA(5,9%),CE(2%),DF(2
%),ES(1%),GO(2%),MA(1%),MT(3%),MS(1%),
MG(11,9%),PA(2%),PB(3%),PR(5%),RJ(2%),R
S(3%),RO(2%),SC(3%),SP(46,5%),TO(1%).
Para a dimensão (a),66,3% dos entrevistados afirmaram não possuírem especialização
na área.Na dimensão (b),80,2% afirmaram que
o aspecto de maior dificuldade seria o grau de
conhecimento de normas técnicas e regulamentos de segurança do trabalho na realização dos
exames periciais.Quanto à dimensão (c),somente um respondente afirmou utilizar o método
científico.Na dimensão (d),39% dos respondentes fizeram referência à verificação da utilização
de EPI pela vítima.Quanto à dimensão (e),36%
afirmaram não solicitar nenhuma documentação.Na dimensão (f),85% dos entrevistados afirmaram não utilizar nenhum modelo de quesitos
e, finalmente, na dimensão (g),somente 19%
responderam que o acidente de trabalho em geral decorre da condição insegura à qual a vítima
é exposta.

Conclusões
É de suma importância que o perito criminal tenha consciência de seu compromisso com
a verdade dos fatos e com a consequência de
seu trabalho, materializado no laudo pericial,
tendo, segundo Naves(2016), sua metodologia
de levantamento de local bem fundamentada, a
qual permita que as conclusões decorrentes dela
tenham embasamento científico, aspectos estes
que se apresentam como um ponto de melhoria
sustentado pelos resultados das dimensões
(a),(c) e (e).
Neste sentido,o resultado da dimensão (f)
apresenta-se como uma oportunidade,vez que,
conforme defende Cunico(2010),o uso de quesitos na estruturação do laudo pericial poderia facilitar o trabalho do perito e das autoridades requisitantes, evitando posteriores quesitos e oitivas do perito, contribuindo para dar a causa jurídica do evento sem qualificar o crime.
Os resultados obtidos nas dimensões (d) e
(g) corroboram o estudo de Vilela,Iguti e Almeida(2004), demonstrando que, em geral, a
concepção de acidente nos laudos periciais é
“centrada na pessoa” (culpa da vítima ou “comportamento inseguro”),em contraste com a concepção prevencionista de acidente de trabalho.
Diante destas constatações,foi proposta
uma metodologia e os requisitos mínimos a serem analisados pelo perito criminal no local de
acidente de trabalho,para que seja constituída
significante prova material por meio de seu laudo
pericial.
Palavras-chaves: Acidente de trabalho,
Engenharia legal, Metodologia científica, Perícia
Criminal, Prevencionismo
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Resumo
Introdução
O estudo das quantidades executadas em
uma estrada pavimentada é complexo. Exige
averiguação da espessura das camadas estruturais do pavimento. Comum é fazer aberturas tipo
trincheira para medir as camadas diretamente.
Esse exame, destrutivo e de recomposição onerosa, gera vulnerabilidades no pavimento e,
ainda, é uma amostra pouco representativa do
todo.
Para minimizar os custos e danos sem
comprometer a obtenção de informações, optouse por utilizar o Radar de Penetração no Solo
(GPR) associado a prospecções de corpos de
prova com sonda extratora.

Objetivo
O objetivo é avaliar a viabilidade do uso do
GPR na verificação da qualidade e quantidades
nas camadas componentes do pavimento em rodovia em Maracajá/SC, confrontando com as especificações de projeto, verificando se o valor cobrado corresponde aos quantitativos executados
ou se houve superfaturamento.

Métodos
O GPR é método que usa ondas eletromagnéticas (EM) em altas frequências e se destaca
em investigações rasas devido à sua elevada resolução e aquisição de volume de dados em
pouco tempo.
Esse método consiste na emissão de pacotes de ondas EM ao subsolo feita pela parte
transmissora de antena bipolar em superfície. A
propagação do sinal dependerá da condutividade
elétrica, permissividade dielétrica e permeabilidade magnética do subsolo. A propagação do sinal EM está sujeita, ainda, à frequência do sinal
transmitido e das reflexões e difrações geradas
pela mudança das propriedades dos materiais ali

existentes. Assim, as ondas refletidas e/ou difratadas são captadas pela porção receptora da antena, digitalizadas e enviadas a registro numa
unidade de pré-processamento.
No presente caso, utilizou-se dois equipamentos: -OperaDUO da empresa Ingegneria dei
Sistemi S.p.A. – IDS, com antena de dupla frequência (700 e 250 MHz) e hodômetro; e -SIR3000 da empresa GSSI (Geophysical Survey
Systems, Inc.), acoplado a minicarro com antena
de 1600MHz e hodômetro.
Foram executados perfis geofísicos transversais e longitudinais verificando a estrutura da
obra. Depois de coletados, processou-se os dados no software ReflexW, versão 8.5.6 com a rotina de processamento: ajuste do tempo zero,
filtros no domínio do tempo, ganho por decaimento de energia, inversão e processamento 3D.
No ajuste da velocidade de propagação EM, utilizou-se resultados de prospecções com sonda rotativa operada por técnicos do Exército Brasileiro.
As velocidades de propagação EM encontradas variaram entre 0,075 e 0,105 m/ns,
sendo utilizadas na estimativa das profundidades, tornando possível investigar até 2,0 m. Convém salientar que a incerteza vertical oferecida
pelas antenas varia de 0,005 a 0,020 m.

Resultados
Após processados, os dados de GPR foram
interpretados qualitativa e semiquantitativamente. As seções apresentaram refletores com
variações de amplitude média a forte revelando
estruturas relacionadas à regularização/deposição de materiais na execução da obra.
Em todos os perfis, ficou evidenciada a deposição irregular dos materiais ou ainda a ausência de alguns deles.
Foi possível conferir a espessura do revestimento em CBUQ, que variou de 3,5 a 6,0 cm.
A interpretação dos perfis de GPR e posterior interpolação permitiu a composição de superfícies, e finalmente do cálculo dos volumes de

base com sub-base e de subleito, resultando em
2.618,6m3 e 4.707,7m3, respectivamente.

Conclusões
Observou-se grande variação de espessura
da camada do revestimento, que conforme projeto era de 6,0 cm. Embora a maioria das medições revelasse a espessura executada maior que
a de projeto (sem justificativa para o poder público arcar com esse custo), houve locais onde a
espessura foi muito inferior: 3,5 cm.
Os resultados do GPR, associados às imagens fornecidas pela fiscalização da obra e às
perfurações, permitiram estabelecer uma composição do que foi efetivamente realizado: não
houve aplicação de seixo como reforço do subleito; foi executada uma camada de pedra rachão
ou pedra pulmão, de espessura bastante variável, apenas em algumas partes da via (às margens, no acostamento e em parte da pista);
houve aproveitamento da base da via original,
onde seria aplicado seixo rolado, pedra pulmão
ou rachão para a manutenção da trafegabilidade.
Na análise de quantidades, verificou-se o
superfaturamento de R$ 116.074,26.
O uso do GPR se mostrou positivo pelo seguinte: - a grande quantidade de informações
permitiu reconstituir as superfícies e calcular os
volumes, enquanto que outros métodos apenas
coletam amostras pontuais e extrapola-se; - é
exame não destrutivo, ao contrário dos métodos
tradicionais; e é método de rápida execução –
examinou-se aproximadamente 5.600 m, incluindo todos os deslocamentos com ambos GPR,
em poucas horas.
Palavras-chaves: Pavimentação asfáltica, Radar de Solo, Rodovia, Superfaturamento,
Volume
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Resumo
Introdução
No dia 16 de julho de 2018 ocorrera um
incidente em um Parque Aquático, denominado
BEACH PARK, em um brinquedo (toboágua) recentemente inaugurado, denominado Vainkara,
que vitimou uma pessoa (turista), quando esta,
ao realizar a descida no referido brinquedo, juntamente com outras três pessoas, veio a sofrer
uma queda, cuja consequência do evento ocasionou o seu óbito. Após as etapas de verificação
geral do equipamento aquático, iniciou-se a determinação das variáveis e/ou fatores relacionados à dinâmica de operação do brinquedo, que
foram determinantes para a causa do sinistro.
Para isso, metodologicamente, as análises foram
realizadas por meio de quatro etapas.

Objetivo
Determinar a dinâmica e os fatores que
contribuiram para o sinistro, assim como os
agentes patrocinadores que provocaram as lesões na vítima e, por consequência, a causa do
êxito letal.

Métodos
ANALISES DO SISTEMA DE DESLOCAMENTO E VERIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NO MANUAL DE OPERAÇÃO
Após verificar os critérios recomendados
aos usuários, apresentado no manual de operação do fabricante, em especial o modelo do veículo e a disposição dos usuários, conforme Imagem 1, foi colocada uma pessoa de altura 1,74m
para representar a posição adequada e verificar
as distâncias relevantes das partes do corpo em
relação à boia.
ENSAIOS E ANÁLISE DE SIMULAÇÃO
No total foram realizadas 5 (cinco) simulações, as quais, foram identificadas como E1, E2,
E3, E4 e E5, variando a massa do sistema e sua
distribuição nas posições da boia. Reiterando que

os pesos aqui apresentados são relativos apenas
aos quatro usuários, excluindo o peso da boia, a
qual apresentou um peso médio de 14,7 kg, na
situação vazia.
EFEITOS DO CENTRO DE GRAVIDADE (CG)
DESCENTRALIZADO EM RELAÇÃO AO CENTRO
GEOMÉTRICO DA BOIA
Quando o sistema apresenta configuração
de cargas com distribuição regular (equilibrada)
e uniforme na boia, ou seja, pesos iguais ou
aproximados ao longo das posições da boia, o CG
do sistema coincide com o centro geométrico da
boia, sendo essa uma recomendação feita pelo
fabricante do toboágua para procurar sempre
equilibrar esse carregamento, distribuindo pessoas de peso semelhante em extremidades opostas. Desse modo, o sistema apresentaria um
equilíbrio indiferente, ou seja, não gera forças/momentos que possam interferir no comportamento esperado/natural do sistema.
ANÁLISE DE IMPACTO DA VÍTIMA CONTRA
A SUPERFÍCIE DO EQUIPAMENTO AQUÁTICO
Para tal análise considerou-se a posição da
vítima que veio a óbito como se estivesse na posição mais alta da boia, no momento do tombamento, condição essa plausível, por ser o ocupante mais leve dentre os presentes na boia,
comportamento esse observado nas simulações.
A imagem 5 mostra uma perspectiva da situação
como o sistema (boia+pessoas) tombou e como
ocorreu o impacto do corpo da vítima fatal com
a estrutura do brinquedo aquático.

Resultados
Como resultado da simulação E1, cujo carregamento total da boia foi de 350 kg, observouse um comportamento regular de descida sem
grandes variações na linha de traçado da boia,
apresentando uma trajetória mais parabólica na
segunda curva do trecho de “gravidade zero”.
Comportamento semelhante sobre a trajetória do centro de massa da boia foi observado
nos ensaios E2 e E4, onde foi constatado uma
descida regular sem muitas oscilações no final do

brinquedo, devido, sobretudo, pela ausência de
uma descentralização acentuada do centro de
gravidade.
Como resultados dos ensaios E3 e E5, verificou-se que ocorreu uma instabilidade do sistema, principalmente na parte da segunda curva
do trecho de “gravidade zero”, onde ocorreu uma
modificação no traçado normal do sistema, cuja
trajetória tendeu a uma maior verticalização ou
parábola mais fechada, fazendo com que o sistema (boia e corpos de prova) entrasse de forma
inesperada no trecho de correção do equipamento aquático e não passasse pela zona de frenagem ou desaceleração, conforme mostrado na
Imagem 3.

Conclusões
1 - Após as análises foi verificado que a dinâmica do evento passou pelo tombamento da
boia, e que para essa dinâmica ocorrer não depende diretamente do posicionamento ou ações
dos usuários ou de um deles especificamente,
desde que eles estejam em suas posições originais no momento do evento.
2 - Constatou-se que os fatores associados
ao excesso de peso e a distribuição irregular
acentuada dos ocupantes na boia foram os agentes determinantes para o sinistro.
3 – Constato-se que a energia adquirida
pelo sistema (boia+usuários) é capaz de provocar lesões fatais e compatíveis com as observadas no corpo da vítima.
Palavras-chaves: Boia, Energia mecânica, Peso, Toboágua, Usuários

Testes de normalidade e homocedasticidade para avaliações de imóveis rurais utilizando o software R
Sandro Sponchiado 1, Wladimir Hermínio de Almeida 1,3, Assis Marinho Carvalho 2
1 PF - Polícia Federal (Sinop-MT), 2 PF - Polícia Federal (Brasília-DF), 3 UFMT - Universidade Federal de Mato
Grosso (Sinop-MT)

Resumo
Introdução
Na avaliação de imóveis rurais pressupostos básicos são utilizados para se verificar a qualidade dos dados amostrais, evitando assim avaliações tendenciosas e inconsistentes, ou seja,
que não reflitam a realidade do mercado imobiliário da região do imóvel avaliando. Entre estes
pressupostos estão a normalidade e a homocedasticidade, citados inclusive na NBR 14653-32004-“Avaliação de imóveis rurais”. Os softwares
estatísticos voltados à avaliação de imóveis costumam fornecer parâmetros para análise de normalidade e da homocedasticidade, mas por vezes não possuem testes diretos de determinação
das mesmas. O software R é um aplicativo livre
(free) e multiplataforma voltado para estatística,
com possibilidade, entre outras coisas, de programação e criação de gráficos.

Objetivo
O objetivo deste trabalho é mostrar testes
disponíveis no software R que podem ser aplicados especificamente na determinação da normalidade e da homocedasticidade.

Métodos
A distribuição de dados referentes a uma
variável aleatória, para apresentar normalidade,
precisa apresentar a tendência de uma distribuição normal. Na homocedasticidade a variância,
distribuída ao longo da linha do modelo de regressão, é constante, caso contrário, os dados
apresentam heterocedasticidade. Pode-se citar 7
(sete) testes específicos para a normalidade que,
neste trabalho, foram inseridos em rotinas para
serem calculados no software R, sendo eles: o
Teste de Shapiro-Wilk; o Teste de Shapiro-Francia; o Teste de Anderson-Darling; o Teste de
Cramer-von Mises; o Teste de Jarque Bera; o
Teste de Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov); e o

Teste de One-sample Kolmogorov-Smirnov. Alguns destes testes são citados na NBR 14653-32004, como o Teste de Jarque Bera e o Teste de
Kolmogorov-Smirnov (ajustado por Stephens).
Pode-se citar especificamente para a homocedasticidade o Teste de White, o qual foi calculado, neste trabalho, através do software R. Além
deste, ainda há outros para o parâmetro da homocedasticidade como, por exemplo: o Teste de
Park, o Teste de Glejser, o teste de GoldFeldQuandt e o Teste de Breusch-Pagan.

Resultados
Os testes foram aplicados sobre dados
(amostras) de resíduos versus de observação de
duas avaliações de imóveis rurais: um referente
a uma fazenda e outro, referente a um sítio. Os
imóveis da amostra da pesquisa imobiliária eram
reais e os dois imóveis avaliando eram hipotéticos, de modo que para o primeiro foi utilizado
conjunto amostral previamente reconhecido
como homogêneo e para o segundo, um conjunto
heterogêneo. Todos os testes emitiram, entre
outros valores de saída, um valor p-value, o qual
é usado para a avaliação do parâmetro objeto do
teste. Por exemplo, no caso do Teste ShapiroWilk quando o p-value é menor que 0,05 (5%) a
hipótese de normalidade da distribuição dos dados é rejeitada, caso seja maior que 5% a hipótese da normalidade dos dados é aceita.

Conclusões
Assim, os testes aplicados no software R
indicaram que os conjuntos de dados gerados,
referentes à variável aleatória valor unitário do
hectare de terra nua dos imóveis rurais, aceitaram a hipótese da normalidade e apresentaram
homocedasticidade para o primeiro imóvel (fazenda) e rejeitaram a hipótese da normalidade e
apresentaram heterocedasticidade para o segundo (sítio), indicando ser o mencionado software uma ferramenta consistente e promissora

para dar suporte a análises estatísticas em trabalhos de avaliação de imóveis rurais.
Palavras-chaves: Normalidade, Homocedasticidade, Avaliação de imóveis

Ciências Forenses aplicadas à Arqueologia Industrial: desvendando os
mistérios das ruínas de Tiriri.
JOSE ALYSSON DEHON MORAES MEDEIROS 1,2, SANDRO MARDEN TORRES 2
1 SETEC/SR/PF/PB - POLÍCIA FEDERAL (RUA ANNITA LUIZA MELLO DI LASCIO, S/N, CABEDELO/PB), 2 UFPB
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (CIDADE UNIVERSITÁRIA, CENTRO DE TECNOLOGIA, PPCEM, JOÃO PESSOA/PB)

Resumo
Introdução
A Paraíba é um importante polo cimenteiro
da região Nordeste, sendo lembrada no setor
graças à implantação da 1ª fábrica moderna fora
da região Sudeste, ainda na década de 1930.
Pouco se comenta, no entanto, que o Estado foi,
de fato, palco da instalação da 1ª fábrica de Cimento Portland no país, ainda no final do século
XIX, cuja história ora foi explorada de forma fantasiosa, ora foi reduzida a uma mera disputa jurídica.

Objetivo
O objetivo deste trabalho é recontar esta
história a partir de seus vestígios e da perspectiva das Ciências Forenses, com lastro documental e técnico-científico, considerando o seu curto
período de operação em 1892.

Métodos
Para tanto, além da revisão bibliográfica
sobre a evolução tecnológica da produção de cimento e das características do produto à época,
foram realizadas quatro visitas de campo nas ruínas da antiga fábrica, localizadas na Ilha de Tiriri, município de Santa Rita/PB. Foram utilizadas
técnicas de levantamento de dados em campo
aplicáveis às Ciências Forenses, que incluíram
desde a caracterização das construções mediante fotogrametria aérea – com elaboração de
um modelo digital 3D – à busca, identificação e
coleta dos vestígios cimentícios essenciais ao estudo, visando à mínima intervenção no local.
Além da identificação das jazidas e das construções remanescentes da fábrica, as três primeiras
visitas destinaram-se à coleta de amostras: de
argilas e de calcário; da argamassa de revestimento e de assentamento de tijolos; de vestígios
do interior dos fornos Dietzsch; e de peça de cimento hidratado. A quarta visita destinou-se ao

registro da localização desta peça no contexto do
sítio e à sua remoção, a fim de preservá-la e analisá-la em laboratório. As amostras de matériaprima foram caracterizadas por fluorescência de
raios X, enquanto às dos vestígios de materiais
cimentícios foram caracterizadas por fluorescência e difração de raios X. Amostras da colagem
do forno foram analisadas ainda por microscopia
óptica e microscopia eletrônica de varredura
(MEV), incluindo espectrometria de energia dispersiva (EDS).

Resultados
O confronto entre os resultados das amostras da jazida identificada e os dos vestígios cimentícios resguardaram compatibilidade, rechaçando a hipótese mítica. Já as análises dos vestígios cimentícios e de suas características microestruturais permitiram confirmar a atividade da
fábrica, descobrir uma peça cimentícia de relevância arqueológica nacional e, ainda, classificar
a fabricação de cimento Portland na ilha, em termos da evolução qualitativa do produto.

Conclusões
As evidências obtidas mostraram a validade do método de busca, identificação e coleta
de vestígios empregado pelas Ciências Forenses
quando aplicados a um objeto da Arqueologia Industrial que, por si só, caracteriza-se como um
método passível de ser aplicado em casos mais
complexos envolvendo a pesquisa qualitativa de
materiais construtivos, especialmente no âmbito
das áreas de Engenharia Legal e Perícias em Patrimônio Histórico.
Palavras-chaves: Ciências Forenses, Arqueologia industrial, Cimento Portland, Evolução
tecnológica, Patrimônio cultural

Estudo de caso: Importância dos vestígios na elucidação da dinâmica
dos fatos em local de crime contra a pessoa.
Kaio Henrique Adame de Carvalho 1, Larissa Dantas 1
1 SPTC - NPC Campinas - Superintendência da Polícia Técnico Científica do Estado de São Paulo (Rua Barão
de Parnaíba n.º 292 – Campinas CEP 13.013-170 - )

Resumo
Introdução
No levantamento de locais de crimes contra pessoa é de extrema importância a correta
identificação dos vestígios relacionados aos
eventos, visto que estes são primordiais para a
elucidação do crime. Um bom levantamento de
vestígios favorece a elaboração da dinâmica do
ocorrido que se mostra fundamental para a investigação policial bem como a persecução penal.

Objetivo
Este trabalho tem por objetivo analisar os
vestígios encontrados em uma chacina onde
ocorreram onze homicídios seguidos do suicídio
do autor, e correlaciona-los com a dinâmica dos
fatos.

Métodos
O crime em questão trata-se de um feminicídio no qual um homem com idade de 46 anos
adentrou uma casa com intenção de matar sua
ex-esposa, seu filho e em sequência se suicidar.
Para facilitar o entendimento da dinâmica as vítimas foram numeradas de 1 a 12, de acordo
com a sequência lógica pericial em que o autor
teria cometido os homicídios. A dinâmica do autor se deu da seguinte forma:

Resultados
O autor chegou ao local dos fatos em seu
veículo, portando uma pistola 9mm, com capacidade para 8 disparos, um carregador e munições. Adentrou a residência escalando o portão
da residência vizinha, onde havia esfregaço de
material terroso. Em seguida, pulou para a garagem da residência onde começou a efetuar os
disparos contra algumas vítimas que confraternizavam, alvejando ao menos duas pessoas, uma
que se encontrava no centro da garagem (vítima

1), e outra que se encontrava próxima a porta de
entrada da sala (vítima 6), esta por sua vez correu para dentro da casa.
O autor se deslocou para o corredor lateral
esquerdo que dava acesso a cozinha alvejando
no caminho mais uma vítima, a qual conseguiu
fugir e sobreviveu. Entre o acesso ao corredor e
a entrada na cozinha o autor remuniciou um dos
carregadores, visto que havia munições íntegras
no chão do corredor próximo à entrada da cozinha. A cozinha, no centro da residência, dava
acesso para a sala na região anterior da casa, e
para um corredor na região posterior, o qual possibilitava o acesso aos quartos.
Na cozinha o autor subjugou as outras vítimas tomando uma delas como refém (vítima
2). Esta hipótese se dá pelo fato de que a vítima
2, que se encontrava no centro da cozinha foi a
única alvejada na região temporal da cabeça, enquanto as demais, tanto da cozinha como da sala
foram alvejadas entre a região torácica e a região
das pernas, com direção dos disparos realizados
em sentido descendente em relação à posição do
atirador.
O autor alvejou mais duas vítimas que se
encontravam na transição entre a cozinha e a
sala (vítimas 3, 4). Na sala alvejou a vítima 5, 6
(ferida na garagem) e 7. A vítima 8 tentou evitar
os disparos do autor utilizando como anteparo
um sofá, que se mostrou ineficiente. Na sala o
autor sujou a sola do tênis de sangue, a partir de
então foi possível identificar os trechos por onde
caminhou.
As pegadas iniciam-se na sala, indo em direção ao corredor de acesso aos quartos. Pelo
corredor foram encontradas pegadas, indicando
que o autor andou em círculos. Neste momento
remuniciou mais uma vez os carregadores. Arrombou a porta do quarto ao fundo a sua direita,
em seguida foi em direção ao quarto à sua esquerta onde efetuou um disparo no batente da
porta arrombando a mesma.
No interior do quarto alvejou a vítima 9,
depois entrou em combate contra a vítima 10
(sua ex-esposa), que apresentava escoriações e
disparo de arma de fogo na face, sendo que os

pontos de embate na parede apresentavam sentido ascendente o que corrobora com a hipótese
de luta corporal. Em seguida o autor colocou a
vítima 11 (seu filho) em frente à cama de casal,
de joelhos com a face voltada para o colchão e
efetuou um disparo encostado contra a sua cabeça, tendo sido observada câmara de mina de
Hoffmann na região parietal inferior direita. Por
fim efetuou um disparo contra a própria cabeça
(vítima 12), se suicidando.

Conclusões
A consubstanciação dos vestígios possibilitou o levantamento da dinâmica dos fatos no local. Ao todo se calcula que o autor efetuou entre
25 e 30 disparos e somente finalizou o ato após
atingir o objetivo primordial, que era a morte da
ex-esposa e do filho.
Palavras-chaves: Crime contra a pessoa,
Levantamento de local, Vestígios, Crimes de Repercussão, Homicídios

Aplicação do Protocolo de Atendimento aos Locais de Roubo ou Furto
com Emprego de Explosivos.
Willian Douglas Travascio de Oliveira 1
1 SPTC - Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo (Rua Moncorvo Filho, 410 –
Butantã - São Paulo/SP)

Resumo
Introdução
Criminosos lançando mão de artefatos explosivos para a prática criminosa de roubo e
furto, estão se tornando cada vez mais comuns.
Para tanto, os órgão de segurança pública tem
de se preparar para o combate eficaz e eficiente
dessa modalidade criminosa. Portanto, este trabalho estabelece um protocolo de atendimento
multidisciplinar aos locais de crime que envolvam
a utilização de explosivos. Com o escopo de cumprir este objetivo, serão transmitidas informações sensíveis e restritas aos agentes de segurança pública sobre os explosivos mais comumente utilizados nessa pratica criminosa, todas
fornecidas pelo Departamento de Produtos Controlado da Polícia Civil do Estado de São
Paulo/DPC-PCSP. Também será relatada a dinâmica empregada na abordagem destes locais,
desde o acionamento dos grupos responsáveis
pelos parâmetros de segurança da cena, tais
como, Corpo de Bombeiros, passando pelo acionamento e chegada do grupo responsável pela
manipulação e desativação do explosivo, nesse
caso o Grupo de ações Táticas Especiais/GATE da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, Defesa Civil, Polícia Civil, culminando com à atuação da
Equipe de Perícias Criminalísticas em busca dos
vestígios pertinentes a este tipo de atendimento
e suas correlações com as possíveis conclusões
inferidas, tudo baseado em atendimentos de casos reais, onde os ouvintes poderão acompanhar
e compreender o modus operandi criminoso, fatores de extrema relevância para a boa pratica
pericial na análise desses locais de crimes, que
permitirão a busca pela autoria e a materialidade
do crime.

Objetivo
O objetivo principal será determinar um
protocolo de atendimento multidisciplinar para
os locais que envolvam o emprego de artefatos

explosivos e fornecer aos peritos criminais informações importantes e relevantes, que de fato
ajudarão no processamento da cena do crime em
questão e na confecção de um Laudo Técnico Pericial com qualidade e que de fato poderá subsidiar as investigações com informações de relevância.

Métodos
Todo método foi baseado na análise criteriosa da grande casuística atual dessa modalidade criminosa. Sendo assim, viu-se a necessidade de adequar as técnicas de abordagem a
este tipo de local de crime, baseando a mesma
em conceitos sólidos sobre a temática. Essa análise consistiu em determinar parâmetros metodológicos a serem utilizadas pelas Equipes Perícias Criminalísticas, fator determinante para o
melhor processamento da referida cena e posteriormente a confecção do laudo pericial.

Resultados
Após o perito adquirir sólido conhecimento
sobre a temática em tela, através de curso de
aperfeiçoamento específico e orientado pedagogicamente para a atividade pericial relacionada
com explosivos, caberá ao mesmo conhecer e
identificar o tipo de material explosivo (militar,
civil ou improvisado), conhecer os tipos de explosivistas profissionais e seus campos de atuações (militar, desmonte de rocha e pirotécnico),
conhecer as características dos explosivos e
como cada um deles se comporta quando utilizados, conhecer sua cadeia de suprimentos e métodos de ativação, conhecer e identificar explosivos não convencionais (improvisados)/artesanais/caseiros). Logo, após este preparo técnico
teórico e prático e lançando mão de análises forenses baseadas em sólidos conhecimentos, o
perito irá interagir e atuar de forma integrada
com a equipe multidisciplinar, aplicando o protocolo de atendimento a este tipo de evento delituoso, que irá consistir em:

1.
Analisar juntamente com a
equipe envolvida na ocorrência o nível de segurança para sua atuação no local;
2.
Avaliar a possível inativação do
artefato por parte da equipe responsável, permitindo ao perito criminal sua manipulação segura
e a posterior busca dos vestígios latentes ou não
(DNA, impressões papiloscópicas, referências de
rastreabilidade dos artefatos – identificação numérica);
3.
Determinar o epicentro da explosão tentando estimar a carga utilizada relacionando com o tipo de explosivo e realizar a busca
ativa pelos vestígios dentro da área de isolamento;
4.
Utilização do detector de explosivos;
5.
Confeccionar o Laudo Pericial diretamente associado à identificação da autoria e
da materialidade, subsidiando a investigação
com informações extremamente relevantes.

Conclusões
A obtenção do sólido conhecimento sobre
o referido assunto é de suma importância para o
desenvolvimento do trabalho pericial de excelência, os órgão periciais devem suprir os profissionais responsáveis por este trabalho com esta formação técnica específica, a utilização criteriosa
do protocolo desenvolvido por este trabalho deve
ser condição sine qua non para a atuação eficaz
e eficiente do perito criminal, desenvolver a
mentalidade de busca ativa pelos vestígios e indícios e sua correlação com a dinâmica do
evento, e por último, realizar a confecção do
laudo pericial com qualidade e rico de informações com vistas a subsidiar as investigações,
sempre focado autoria e materialidade
Palavras-chaves: Cenas de Crimes, Criminalística, Explosivos, Perícia Criminal

Uso combinado de tecnologias para detecção de plantios ilícitos em
grandes áreas do semiárido nordestino
Khyale Nascimento 1, Heraldo Medeiros 1
1 SR/PF/PE - Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco ( Cais do Apolo, 321, Recife, PE, 50030907)

Resumo
Introdução
Anualmente são realizadas diversas operações de erradicação de maconha em áreas do
sertão de Pernambuco, em municípios cortados
pelo rio São Francisco. O clima da região é seco
e quente, de baixo índice pluviométrico e a vegetação nativa é a caatinga.
Desde 2016 são utilizados drones para
busca e identificação desses plantios em ilhas do
São Francisco. Entretanto, o seu uso ainda esbarra nas grandes áreas do continente, devido às
limitações de bateria e alcance de rádio. Portanto, o uso de helicópteros é a solução adotada
para buscas nesses locais.
Os dados históricos de erradicação, com
informações sobre coordenadas, shapes dos
plantios, área, dentre outros, estão reunidos em
um sistema de informações geográficas (SIG)
implementado no programa QGIS. Esses dados
foram levantados por helicópteros, drones, equipes de campo e de inteligência ao longo de anos
(2010-2018).
O uso combinado de imagens de satélite,
do SIG, das características do clima, da vegetação nativa e da forma como os criminosos escolhem as áreas podem auxiliar no processo de detecção no continente e otimizar o uso dos drones.

Objetivo
Utilizar imagens de satélites e dados históricos de erradicação, no SIG, com objetivo de detectar plantios suspeitos no continente, em
tempo relativamente curto.

Métodos
Imagens de satélite foram obtidas para determinada região endêmica, denominada B2, e
analisadas do ponto de vista do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). Foram
realizadas buscas nas imagens por inconsistências nas proximidades dos pontos erradicados,

cujos valores do índice destoavam do valor esperado para vegetação nativa para o período de
análise.
As imagens dos satélites PlanetScope, disponíveis no sítio da empresa Planet, foram utilizadas para determinação do NDVI a partir dos
valores de refletância na superfície. As imagens
possuíam resolução espacial de 3,9m, resolução
temporal de 1 dia e 4 bandas (RGB e NIR) já processadas pelo fabricante (correção geométrica,
calibração radiométrica e ortorretificada). Cada
cena correspondia a uma área de ~214 km2.
Para os testes em campo, realizados em
agosto/18 (período de seca), foram selecionados
9 pontos de inconsistências nas imagens de satélite registradas há uma semana antes da operação policial. Dias antes da operação, foram
executados voos programados com drone Mavic
Pro para identificação dos plantios. Os voos foram programados através do aplicativo Litchi.

Resultados
No SIG, foram identificadas 11 regiões endêmicas no continente com área total de
~51km2. Os valores médios de área e densidade
dos plantios foram 1.127m2 e 51 covas por
100m2, respectivamente.
Em agosto/18, o valor médio do NDVI para
vegetação nativa foi de 0,28 ± 0,02, enquanto
nas áreas com plantios de maconha foi de 0,44
± 0,06.
Dos 9 pontos de inconsistências selecionados na região B2, 6 correspondiam a plantios de
maconha com área total de 11.300m2. Os demais pontos correspondiam a falsos positivos
causados pelo adensamento da caatinga. A identificação dos plantios foi feita por meio de fotos
tiradas pelos drones.
Foi possível detectar plantios suspeitos
com áreas superiores a 300m2 e densidades de
65 covas por 100m2.

Conclusões
Foi desenvolvida uma metodologia para
detecção de plantios de maconha em grandes
áreas do continente, no sertão nordestino. A metodologia proposta consiste em duas etapas: a
etapa de seleção dos pontos e a outra de verificação/identificação. Na etapa de seleção, as imagens de satélite são convertidas para sua representação no espaço NDVI e é realizada uma
busca por inconsistências nas proximidades dos
pontos já erradicados no SIG. Na etapa de verificação, apenas esses pontos são sobrevoados
com drones, cujas imagens de alta resolução são
analisadas para identificação dos plantios. Assim,
foi possível otimizar o uso dos drones e superar
as suas limitações, além de representar uma alternativa de menor custo se comparada ao uso
de helicópteros.
Ao ser aplicada em campo, a técnica apresentou uma taxa de acerto de 66%, sendo possível detectar plantios suspeitos com áreas superiores a 300m2 e densidades de 65 covas por
100m2.
Novos testes devem ser feitos para avaliar
a acurácia da técnica ao longo de um ano, em
função das condições climáticas.
É possível utilizar algoritmos de reconhecimento de padrões a fim de automatizar o processo de busca e reduzir o número de falsos positivos. Dessa forma, seria possível processar em
computador as imagens de satélite de todas as
regiões endêmicas, com área total ~51km2, e
gerar alarmes para as equipes em um curto intervalo de tempo, já que a resolução temporal
dos satélites é de apenas 1 dia.

Palavras-chaves: drone, imagem de satélite, maconha, NDVI, sistema de informação
geográfica (SIG)

A case of Forensic Palynology: Pollen of Solanum tuberosum spp. tuberosum L. helps to identify author of eldery couple´s murder.
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Resumo
Introdução
Forensic palynology relates to the application of the study of pollen and spores to legal
matters, often used to establish links between
objects, people and places based on the analysis
and identification of pollen.Pollen can be described as microscopic grains that contain sexual
cells. The high resistance of pollen grains to degradation allows its survival in time. Additionally,
its distinctive feature of having specific shapes
for each type of plant turns out to be highly interesting for differentiating vegetal species. Optical
microscopy analysis are carried out in order to
establish the different structural patterns of the
pollen, thus enabling the definition of its physical
features. As a result, it is possible to determine
the family, gender and, sometimes, the species
of a sample by comparing this information with
the one contained in palynological databases.
This case refers to the analysis of pollen
collected from the shoes of a suspect and a cultivated field from an elderly couple that died in a
fire in Chile. The victims were attacked by a
group of people that entered their house causing
the elderly man to defend himself with a firearm
while his wife was calling the police. The couple’s
charred bodies were found together and presumably died in the master bedroom. Adjacent to
the house there was a piece of land, property of
the victims, with a commercial plantation of potatoes in flowering season. The attackers fled after committing the crime and crossed a potato
field. One of them was arrested, but a direct evidence of his involvement could not be found. The
experts’ reports confirmed that the fire was intentional, however laboratory analysis couldn’t
detect neither accelerants nor gunshot residues
on the offender’s hands or clothes. The only evidence of the offender’s presence in the place was
the potato pollen found on his shoes. The results
were presented in the trial against the offender
and the court sentenced him to 18 years of prison.

Objetivo
This investigation proposes to use the
analysis of pollen found in the shoes of an offender to locate him at the scene of the crime.

Métodos
Sample collection: soil was removed with a
thin metal strip from the sole of offender’s shoes.
This was dispersed and transferred into a tube.
Then, surface soil were collected from the commercial potato plantation using random sample
collection. Soil portions were mixed and then
transferred into a tube. The final samples was
kept in cold storage until analysis.
All soil samples were mixed with water for
12 hours and then centrifuged for 1 minute at
500 rpm. The supernatant was placed on a slide
and dried at room temperature. The sample was
stained with a solution of safranin on glycerogelatin at 10%. The samples were observed with a
microscope along with a digital camera.

Resultados
The pollen collected from one of the offender’s shoes and the pollen isolated from the potatoes plantation show mostly a medium size
grains, psilate surface, spherical shape, with
three triporate apertures, tending to mark furrows or colpi from pole to pole through the pores
and absence of special ornamentation. Finally, by
comparing the pollen collected from the evidences and palynological collection of the Universidad Católica de Temuco, Solanum tuberosum
spp. tuberosum can be confirmed as the species
present in the samples.

Conclusões
The only scientific evidence that allowed to
situate the offender at the crime scene was the
pollen grains collected from the shoes he was
wearing when he was arrested. The pollen grains

were identified as the species Solanum tuberosum spp. tuberosum L., which was cultivated on
an area that the offender necessarily had to cross
to arrive at the point where he was apprehended.
For one of the crimes with the highest impact of recent times in Chile, the Court declared
in the verdict that “this scientific test has raised
as a contributing sign of the offender’s presence
at the crime scene”.
As a result, the palynological study of the
forensic samples from people and objects present at the crime scene provides information, namely the "pollen footprint", to reconstruct the
space-time scenarios in which the crime occurred, thus contributing to the elucidation of the
crime’s circumstances and the identification of
the participants.
Palavras-chaves: Pollen, Forensic Botany, Microscopy

GEOMETRIA USADA NA DETERMINAÇÃO DO CALIBRE DE PROJÉTEIS A
PARTIR DE FRAGMENTOS RECUPERADOS EM EXAMES NECROSCÓPICOS E LOCAIS DE CRIME
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Resumo
Introdução
Cartuchos de armas de fogo são essencialmente constituídos por: estojo, espoleta, mistura
iniciadora, pólvora e projétil. Nos cartuchos de
fogo central os projéteis são formados por um
corpo único, podendo estar alojados total ou parcialmente no interior do estojo. Podemos encontrar no mercado projéteis de liga de chumbo, encamisados e de cobre. Desde o disparo da arma
de fogo iniciam-se deformações no projétil, que
começam já em sua interação com o cano da
arma, passando por eventuais pontos de embate
até sua parada. Os pontos de embate podem ser
únicos ou múltiplos e o resultado final da deformação vai depender do formato, tipo, dureza e
composição dos materiais contra os quais o projétil interagiu.

Objetivo
Neste trabalho foram usados modelos geométricos para determinar o calibre de projéteis
pelos fragmentos recuperados em levantamentos de locais de crime com disparo de arma de
fogo e exame necroscópico.

Métodos
Para a realização deste trabalho foram utilizados instrumentos de mensura e modelagem
geométrica de acordo com o formato dos fragmentos examinados.

Resultados
Caso 1: Local de homicídio, onde foram encontradas manchas hematoides e um fragmento
de projétil coletado pelo perito. Referido fragmento de projétil, que na verdade era um pedaço
da jaqueta deformado foi encaminhado ao laboratório, era composto por um segmento entre
dois entalhes longitudinais de projétil expansivo,

com massa de 0,1 gramas, medindo 4,3 milímetros de largura entre os entalhes e 8,7 milímetros
de comprimento. Considerando que a maioria
dos projéteis encamisados ou semiencamisados
apresentam segmentação hexagonal foi possível
extrapolar o diâmetro mínimo da circunferência
que contém o hexágono regular. O raio da circunferência foi então calculado por relações trigonométricas e o calibre do projétil extrapolado
pela fórmula do diâmetro da circunferência
(D=2r), calculado, neste caso como 8,6 milímetros, apresenta, desta forma, características que
se assemelham a munições de arma de fogo do
calibre .38.
Caso 2: Local de homicídio, núcleo de projétil retirado do cadáver pelo IML e enviado pela
delegacia ao laboratório. O núcleo, originalmente
de projétil jaquetado ou semi jaquetado, com
perda de massa, conservou parcialmente íntegra
sua base. Com o software LAS V4.9 (Leica) foi
feito contorno com as ferramentas métricas do
núcleo e determinado o perímetro da circunferência desenhada (P=2pr) como 24,8 milímetros.
A partir de então foi calculado seu diâmetro
(D=2r) como sendo de 7,9 milímetros, apesar de
não ser possível afirmar o calibre exato, podemos excluir aqueles que fazem parte integrante
de munições de arma de fogo do calibre .32 ou
inferiores.
Caso 3: Local de homicídio, coletado fragmento de projétil que sofreu embate contra obstáculo fixo. O fragmento de chumbo nu deformado era originalmente do tipo ogival, foram observados microestriamentos em seu corpo. Com
o software LAS V4.9 (Leica) foi feito contorno
com as ferramentas métricas e determinado o
perímetro da circunferência desenhada (P=2pr)
como 24,6 milímetros. A partir de então foi calculado seu diâmetro (D=2r) como sendo de 7,8
milímetros, aliado a sua massa de 5,4 gramas,
apresenta características inerentes daqueles que
fazem parte integrante de munições de arma de
fogo do calibre .32.

Conclusões
Nos casos 1 e 3, conseguimos uma aproximação muito boa e, desta forma, chegar ao possível calibre original das munições usadas nos
respectivos homicídios. No caso 2, foram comparados modelos geométricos de forma a buscar a
melhor forma que se aproximasse do calibre real
a fim de auxiliar os rumos da investigação criminal, sendo possível excluir calibres .32 ou inferiores com os dados obtidos experimentalmente.
Desse modo, muitas vezes nos deparamos
com casos em que não é possível recuperar todo
o projétil em um local de crime ou no exame necroscópico. Este trabalho buscou métodos alternativos em modelos matemáticos para determinar o calibre original de projéteis a partir de fragmentos recuperados, que rotineiramente teriam o quesito “identificação de calibre” dado
como prejudicado face os danos observados.
Palavras-chaves: balística, projétil, fragmento de projétil, geometria, calibre
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Resumo
Introdução
Em cenas de crimes violentos, é usual encontrar diversas manchas de sangue, importantes evidências para a determinação da dinâmica
dos eventos. Para definir a área de origem do
sangue, isto é, a posição da vítima no momento
em que o sangramento foi iniciado, duas informações geométricas sobre cada espargimento
de sangue são necessárias: seu ângulo de impacto (α), o ângulo em que a gota de sangue toca
a superfície em questão e seu ângulo de direção
(γ), a orientação da trajetória da gota. A obtenção do ângulo γ é simples, uma vez que este
pode ser medido diretamente com referência ao
eixo vertical. Por outro lado, o ângulo α não pode
ser medido diretamente, sendo tradicionalmente
calculado de acordo com uma fórmula baseada
em princípios geométricos.
Neste trabalho, foi implementado um método de cálculo dos ângulos de impacto de espargimentos de sangue por meio de processamento
digital de imagens feitas no local de crime, possibilitando a determinação das áreas de origem
de forma rápida e satisfatoriamente precisa.

Objetivo
A abordagem tradicional para encontrar a
área de origem do sangue é o “método das cordas”, que consiste em medir a largura e comprimento das manchas de sangue de formato elíptico, fixar cordas a cada uma delas e recuperar
sua trajetória de acordo com os ângulos γ e α.
Depois que esse processo é aplicado a todas as
manchas de sangue de interesse, uma região de
convergência entre todas as cordas no espaço
tridimensional pode ser encontrada. Esta será a
região aproximada de origem do sangue.
Esse método pode levar muito tempo para
ser aplicado, além de estar sujeito a diversas

fontes de imprecisão, uma vez que todas as medidas e fixação das cordas são feitas manualmente. Por essa razão, novas abordagens baseadas em processamento digital de imagens têm
surgido. A expectativa é, portanto, obter resultados mais rápidos e mais precisos, poupando
tempo durante o processamento da cena do
crime e concomitantemente reduzindo as fontes
de erros envolvidas nesse processo. Assim, este
trabalho objetiva comparar resultados obtidos
pelo método tradicional com resultados obtidos
pelo software desenvolvido pelos autores.

Métodos
Sobre folhas de papel posicionadas em superfície cuja angulação em relação à vertical era
variável, foram pingadas gotas de sangue bovino
com a utilização de um conta-gotas, que permanecia orientado na vertical. Três gotejamentos
foram produzidos em cada uma das seguintes
angulações: 10º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º e 80º.
De posse dos gotejamentos produzidos com ângulos de impacto conhecidos, foram utilizados os
dois métodos para o cálculo desses mesmos ângulos de impacto. Inicialmente, as medidas de
largura e comprimento das manchas elípticas foram tomadas com o uso de um paquímetro digital. Assim, obtiveram-se os ângulos de impacto
pelo método tradicional.
Em seguida, as manchas foram fotografadas com uma câmera de 13 MP. A essas imagens,
foi aplicado o processamento digital necessário
para calcular os ângulos. Os códigos utilizados
foram desenvolvidos na linguagem Matlab®. Os
processos aplicados às imagens foram, em resumo: retificação, para garantir uma visualização ortogonal; segmentação, para isolar os gotejamentos de sangue do background; ajuste de
elipses, para aproximar cada gotejamento por
uma figura elíptica; e por fim, cálculo dos ângulos de impacto.

Resultados
A abordagem de processamento de imagens foi capaz de calcular os ângulos de impacto
de forma satisfatória. Em 11 dos 21 gotejamentos produzidos durante o experimento, os resultados obtidos via software se mostraram mais
próximos aos ângulos conhecidos e esperados.
Em todos os casos, o software subestimou o ângulo de impacto.
A análise de Bland-Altman aplicada aos resultados mostrou que a diferença média global
entre os métodos era de apenas 0,0438, com um
intervalo de confiança de 95%. As diferenças observadas não se comportavam de maneira crescente ou decrescente, indicando que o comportamento do método proposto é constante para
todas as faixas de valores de ângulos.

Conclusões
Os resultados sugerem que utilizar técnicas de processamento de imagens no cálculo de
ângulos de impacto pode ser mais eficiente que
utilizar a abordagem tradicional. Isso, pois além
de produzir resultados que são disponibilizados
em segundos, o método proposto apresentou, no
experimento conduzido, resultados ligeiramente
melhores do que os obtidos com o método tradicional.
Palavras-chaves: ângulo de impacto,
área de origem , manchas de sangue, processamento de imagens, sangue
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Resumo
Introdução
Reconstrução da cena de crime é um processo que leva à determinação ou à eliminação
de eventos que podem ter ocorrido em um local
de crime através da análise de evidências físicas.
O presente trabalho apresenta um caso de feminicídio cujos depoimentos conflitantes provocaram a suspeita do envolvimento de um membro
da família como autor. A fim de esclarecer os fatos foi requisitado pela autoridade policial a análise das manchas de sangue observadas e registradas no local por meio de fotografias no dia do
fato. Durante o procedimento de reprodução simulada dos fatos realizada por Peritos Criminais
do Amazonas foram realizadas medições "in
loco" e aplicadas técnicas fotogramétricas em fotografias capturadas no dia do fato pelo Perito as
quais mostram uma diversidade de manchas de
sangue. Durante os exames foram analisadas a
aparência, localização e posição das manchas de
sangue bem como os ferimentos da vítima. A
partir de uma abordagem científica de investigação e interpretação de padrões de manchas de
sangue foi possível à formulação de uma teoria
lógica sobre o fato.

Objetivo
Realizar uma análise das manchas de sangue em um local de feminicídio para fins de reconstrução dos eventos possivelmente delitivos
a partir de fotos capturadas no local do fato.

Métodos
Optou-se por utilizar como escala métrica
o tamanho da cerâmica do piso os quais obtiveram as seguintes dimensões: 41 x 41 cm para o
piso (superfície horizontal) e 14 cm de altura
para o rodapé (superfície vertical). Essas medidas foram utilizadas como estimativa de dimensões dos objetos nas fotos bem como a distância
relativa entre os mesmos tanto para superfícies

verticais como horizontais. O estabelecimento de
medidas tem o objetivo de reduzir a subjetividade nas análises. O tamanho das cerâmicas no
piso e do rodapé foi aferido na oportunidade do
exame de reprodução simulada e aplicados no
programa computacional "IC measure".
Outros documentos analisados incluiu o
Laudo necroscópico 2635/2014 do IML o qual
identificou “duas feridas corto-contusas” localizada na região “occipital e frontal esquerda”. No
mesmo Laudo foi constatado que a morte ocorreu devida as lesões crânio encefálicas produzidas por ação contundente.
As fotos foram registradas pelo Perito Criminal André Santana no dia do fato quando do
exame de local e disponibilizada em formato digital.

Resultados
Foram observadas manchas de sangue na
entrada da residência com as seguintes características: Uma mancha maior formada pelo acúmulo de sangue no piso, com dimensões de 25 x
26 cm e manchas formadas por projeção com padrão de cone de dispersão.
O cone dispersão consiste de um padrão de
irradiação de gotas de sangue resultante da aplicação de força sobre uma fonte de sangue. As
medições dos ângulos de impacto indicaram ângulos em torno de 30 a 20 graus consistentes
com uma altura entre 14 e 26 cm referentes ao
ponto inicial de dispersão (área de origem). Além
disso, outra mancha aparenta formato de contato do polegar de uma mão direita no piso e com
movimentação formando arrasto sobre mancha
de sangue.
Sobre as manchas observadas na garagem, bem mais numerosas e mais dispersas, foi
possível identificar manchas de formato circular
no piso produzidas por gotejamento passivo de
sangue, isto é, são manchas de formato circular
e indicam movimentação lenta de uma fonte de
sangue ou objeto contendo sangue. Além
disso,há mancha de acúmulo de sangue na parte

central e um padrão de arrasto sobre sangue das
manchas de gotejamento e de acúmulo,indicando movimentação de um objeto logo após a
deposição do sangue observado na cena da garagem.É importante notar que não há ligação entre as duas subcenas por trilha de sangue que
indique movimentação de um local para outro.
Alguns objetos foram associados a manchas projetadas os quais sugerem movimentação
dos mesmos na cena. Isso incluiu uma dentadura, parte inferior e superior, que estavam dispostas em lados opostos. Uma sacola plástica.

Conclusões
Com base no Laudo necroscópico, a vítima
apresentou dois ferimentos contusos e, consequentemente, infere-se a dispersão do sangue a
partir dos ferimentos com formação de manchas
com padrão de cone de dispersão.
Os exames efetuados indicaram que o local
da agressão foi em frente à entrada da casa.
Manchas de sangue na garagem indicaram a movimentação de fonte de sangue, possivelmente
da vítima, primeira da direita para esquerda e,
depois, da esquerda para direita e, por último,
da frente para o fundo da garagem.
Palavras-chaves: Manchas de sangue,
cena de crime, fotogrametria, estudo de caso
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Resumo
Introdução
No dia 18 de setembro de 2018 ocorreu um
incêndio no Edifício Colombo, localizado na cidade de Vitória – ES. Como resultado desse incêndio, ocorreu a morte de uma criança e diversos questionamentos sobre as causas desse
acontecimento. Vários fatores foram relatados
como contribuidores para o início e desenvolvimento do incêndio, destacando-se a considerável
carga incêndio existente na edificação, tipos de
materiais presentes na zona de origem do fogo e
a ausência das medidas de segurança contra incêndio e pânico.
As ferramentas computacionais auxiliam o
trabalho do perito de incêndio, pois permitem
testar as hipóteses e com isso realizar toda a investigação seguindo o método científico trazido
pela NFPA 921. Dessa forma, ao utilizar o método
científico alinhado a softwares específicos de simulação de incêndio e testes laboratoriais
quanto a presença de acelerantes o perito consegue estabelecer um processo organizacional e
analítico desejável e necessário em uma investigação de incêndio bem-sucedida.

Objetivo
O objetivo do presente trabalho foi investigar como o método científico foi utilizado nos trabalhos investigativos da Perícia de Incêndio do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo e quais outputs foram obtidos com a simulação computacional realizada utilizando o Fire
Dynamics Simulator (FDS) nesse incêndio ocorrido no município de Vitória - ES.

Métodos
Para a construção do presente trabalho, foi

avaliada a aplicação do método científico, com
base na National Fire Protection Association
(NFPA) 921, que é o Guia para Investigações de
Incêndios e Explosões e verificado como se deu
a construção das hipóteses e correlações dos elementos obtidos. Além disso, foram feito análises
por CG-MS para verificar a presença de acelerantes nas amostras coletadas e foi feita uma análise de como o FDS auxiliou no trabalho de descarte de hipóteses, convergindo para uma descrição de causa compatível com os elementos levantados pelo perito.

Resultados
As hipóteses para as fontes de calor primária que podem provocar um incêndio são: natural; fenômeno termoelétrico; ação pessoal acidental e ação pessoal deliberada. Nas análises
realizadas pelo perito in loco, não foram encontradas evidências que apontassem para ocorrência de fenômeno termoelétrico e/ou de fenômeno
de descarga atmosférica, dessa forma, tais hipóteses foram descartadas como fontes primárias
de calor.
O teste da hipótese de incêndio criminoso
foi descartado pelos resultados do CG-MS demonstrando a ausência de agentes acelerantes
nas amostras coletadas. Para testar a hipótese
levantada de ação pessoal acidental, ocorrida
pelo utilização de um isqueiro por uma criança
de 2 anos de 11 meses, foi feito um teste de habilidade na criança, onde a mesma demonstrou
total aptidão em manusear o dispositivo e ainda
incitou que gostaria de encostar a chama produzida em um sofá que encontrava-se próximo a
região onde foi realizado o teste.
Das análises do sistema de videomonitoramento, foi possível identificar que o início da saída da fumaça, ocorreu 02 minutos após o início
do incêndio, o que foi constatado na simulação

computacional. Pode-se notar que o incêndio se
desenvolveu rapidamente, tornando o ambiente
inacessível entre 03 e 04 minutos do seu início,
com base nos parâmetros de temperatura, visibilidade e fluxo de calor. Além disso, por meio do
FDS foi possível observar que a degradação da
porta de entrada do banheiro da residência, local
onde a vítima se escondeu após o início do incêndio, deu-se em um tempo de aproximadamente 16 minutos, permanecendo antes dessa
tempo em condições de sobrevida, desconsiderando os efeitos toxicológicos da fumaça.

Conclusões
As informações obtidas na simulação computacional no programa FDS, demonstrou convergência em relação ao relato das testemunhas
que citam a impossibilidade de adentrar ao cômodo devido ao grande acúmulo de fumaça e a
alta temperatura atingida em um curto período
de tempo.
Diante da análise realizadas, conclui-se
que a causa do incêndio foi de origem acidental
ocasionada pela utilização de um isqueiro, por
parte de uma criança, para dar início ao incêndio
no colchão que veio a alastrar por toda a residência. Com os estudos investigativos feitos utilizando o método científico foi possível eliminar
todas as hipóteses que poderiam dar causa a
ocorrência do incêndio e com a simulação computacional foi possível descrever como se procedeu o desenvolvimento do incêndio, o limite tolerável para acesso e permanência de uma pessoa no interior da edificação e o limite que uma
pessoa conseguiria sobreviver no interior do banheiro, cômodo que a criança foi encontrada
morta.
Palavras-chaves: Incêndio, investigação,
Simulação computacional, Acelerantes
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1 University at Albany, SUNY - University at Albany, State University of New York (1400 Washington Avenue,
Albany, NY 12222, USA)

Resumo
Introdução
Human phenotype profiling offers information about a person’s identification and is one of
the most important analyses in forensic casework. The destructive nature of all current methods that are used for phenotype profiling from
body fluid traces is one of the main disadvantages for investigators. Moreover, the examination
should be performed in the lab and not at a crime
scene. Vibrational spectroscopy showed potential
for examining forensic samples.1,2,3 In particular, attenuated total reflection Fourier transforminfrared (ATR FT-IR) spectroscopy showed promise for identifying and characterizing body fluid
traces.4 When the technique was combined with
advanced statistical analysis, it demonstrated
great performance for species determination based on dry traces of blood.5

Objetivo
Vibrational spectroscopy was utilized for
studying human phenotype profiling.6 Biochemical composition of blood was shown to vary
between human donors of different sex and
race.7,8 Most changes were found in proteins,
cholesterol and triglycerides, as well as lipoproteins.

Métodos
Vibrational spectroscopy, in combination
with chemometrics, was found to be sensitive
enough to detect these changes and show differentiation in the samples.

Resultados
Supervised models illustrated discrimination of blood spectra of distinct human groups.
Results were supported by external validation
which exemplified a high confidence level.

Conclusões
Overall, this work demonstrated the forensic-purposed ability vibrational spectroscopy
with chemometrics has for phenotype profiling
from dry traces of blood. The availability of portable instruments offers an excellent opportunity
for conducting human phenotype profiling with
rapidly obtained results at a crime scene. This
approach appeared to be promising for reducing
the number of samples submitted for DNA
analysis, as well as narrowing down the suspect
search in criminal investigations.
This project was supported by the NIJ Graduate Research Fellowship No. 2017-R2-CX0006 and NIJ Award No. 2017-DN-BX-0135
awarded by the National Institute of Justice, Office of Justice Programs, USA, Department of
Justice. The opinions, ﬁndings, and conclusions
or recommendations expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reﬂect those of the U.S. Department of Justice.
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O uso de drone em locais de crime
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Resumo
Introdução
As ciências forenses se ocupam em utilizarse da tecnologia e dos conhecimentos acerca das
leis da natureza na investigação criminal. Com o
intuito de chegar o mais próximo possível da verdade dos fatos, o perito criminal faz uso de uma
série de equipamentos para medir, analisar e perenizar o palco do evento criminoso. Dentre tais
equipamentos estão câmeras fotográficas, scanner 3D e, mais recentemente, as aeronaves remotamente pilotadas (ARP, popularmente conhecidas como drones) com sensores imageadores acoplados. As ARPs, ou RPAs (do inglês), possibilitam ao perito criminal uma nova perspectiva, tendo a possibilidade de analisar a cena por
ângulos antes somente possíveis com sobrevoo
de helicóptero, cujo custo tornava esse método
contraproducente. Para além da mera fotografia
aérea, também denominada aerolevantamento
ou aerofotografia, há muitas décadas vem sendo
desenvolvida a técnica de aerofotogrametria. A
aerofotogrametria consiste no levantamento do
local por meio de dezenas, centenas ou milhares
de fotografias aéreas utilizadas para a produção
de uma ortofoto e/ou um modelo 3D do local estudado, assim como o faz o scanner 3D. A presente pesquisa visa analisar a utilização das ARPs
na perícia criminal e algumas das possibilidades
de utilização desses equipamentos, além de
apresentar trabalhos já realizados com a utilização dessa ferramenta pela Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás.

Métodos
Os estudos foram realizados por meio da
análise de trabalhos realizados por peritos criminais da Polícia Técnico-Científica do Estado de
Goiás. A pesquisa foi quali-quantitativa, analisando e discutindo as possibilidades do emprego
dos dados obtidos a partir dos levantamentos aéreos realizados com a utilização de aeronaves remotamente pilotadas (RPAs) nos laudos periciais. E também realizar um breve estudo sobre a
legislação pertinente ao uso dessas aeronaves no
espaço aéreo brasileiro para a tomada de dados
a serem utilizados com fins periciais.

Resultados
Em um caso real de ocorrência de trânsito
ocorrida em Aparecida de Goiânia/GO, que é
mostrado a seguir, é claramente percebida a importância da utilização de tal tecnologia no uso
forense.Como os vestígios se distribuíam por
uma ampla área, optou-se por realizar uma ortofoto - mosaico ortorretificado- composto por
várias dezenas de fotos operadas por meio de
uma RPA. A Imagem 01 é a imagem disponibilizada pelo Google®, neste caso em descompasso
temporal entre a data em que a imagem disponibilizada foi feita e a data em que os fatos ocorreram , a qual podemos observar, também, a ortofoto, que é georreferenciada sobreposta à imagem disponibilizada pelo Google®.
Imagem 01

Objetivo
Este trabalho científico tem como objetivo
possibilitar ao perito criminal apresentar aos envolvidos na recepção do laudo pericial a visão
mais próxima possível da verdade dos fatos, utilizando-se de inovação tecnológica para medir,
analisar e perenizar o palco do evento criminoso.

A Imagem 02 apresenta as altitudes relativas, possibilitando ao perito criminal a análise
dos declives no laudo pericial, possibilitando uma
análise das condições de visibilidade oferecidas
pela via em questão.
Imagem 02
As Imagens de 03 a 05 são modelos 3D
produzidos por meio de imagens realizadas com

RPA e processadas no aplicativo DroneDeploy.
Nesses modelos pode-se alterar o ponto de perspectiva, a altitude e a aproximação de objetos a
qualquer momento. Além de possibilitar, ainda,
a impressão de uma maquete em escala caso
seja pertinente.
Imagem 03
Imagem 04
Imagem 05
No caso acima analisado, observa-se que o
desnível da via dificultava ao motorista a percepção da presença de uma curva no ponto mais alto
do desnível da via, o que, somado à ausência de
sinalização, pode contribuir para a ocorrência do
fato em questão.

Conclusões
Diante dos resultados obtidos temos que a
utilização das RPAs na perícia criminal é viável,
uma vez que tem-se a prerrogativa de uso para
operações diferenciadas, produzindo resultados
esperados. Outro aspecto que percebe-se a partir da utilização da RPA na perícia criminal é que
esta ferramenta realmente diminui o tempo de
permanência da equipe pericial no local examinado, uma vez que o levantamento de imagens
por meio de RPA é rápido, além de materializar
a cena de fato tido como criminoso de maneira
ampla.
Espera-se que este trabalho estimule o uso
de RPAs por peritos criminais,entregando à Polícia Civil, ao Ministério Público e ao Judiciário laudos que possibilitem a seus usuários uma compreensão da cena do fato tido como delituoso a
mais fidedigna possível.
Palavras-chaves: drone, local de crime,
arp, perícia
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Resumo
Introdução
O exame pericial de local de acidente de
tráfego visa reconstruir os acidentes de trânsito
através da análise dos vestígios materiais coligidos na via, devido a interação dos veículos com
pavimento; no veículo, representado por deformações em sua estrutura, sede e orientação dos
danos, na vítima através do exame perinecroscópico e estudo das lesões. De forma a responder
“O que houve?”, “Como aconteceu?” e “Por que
aconteceu?” tal evento. E, assim, classificar a natureza do acidente, a dinâmica e determinar a
causa técnica, se possível, oferecendo provas
técnicas materiais para a elucidação do crime de
homicídio culposo no trânsito1. O presente trabalho trata-se de um estudo de caso de local de
acidente de trânsito ocorrido em perímetro urbano de rodovia de município da região metropolitana de Goiânia.

Objetivo
Evidenciar a importância do trabalho pericial em local de crimes de acidentes de trânsito
com o adequado levantamento de local, coleta de
elementos materiais, bem como a análise, interpretação e correlação destes vestígios.

Métodos
Para a realização do levantamento, procedeu-se inicialmente à oitiva dos policiais militares
presentes no local do evento, visando obter um
breve histórico da ocorrência. A seguir, procedeu-se à observação macroscópica, descrição e
análise dos vestígios extrínsecos, materializados
pela realização de fotografias, medições, coleta
e confecção de desenho esquemático representativo.

Resultados
No local do evento foi observado uma motocicleta, uma vítima fatal e vestígios na via, fato
que gerou dúvidas sobre se fora realmente um
acidente de trânsito, bem como a sua natureza e
dinâmica, já que não foi identificado um segundo
veículo no local.
Através da análise dos vestígios na via foi
possível determinar marcas de estrias, que indicavam o arrasto de partes metálicas da motocicleta sobre o pavimento asfáltico, até seu tombamento e imobilização final, uma provável região de colisão devido a presença de marcas de
fluido e fragmentos plásticos e vítreos desagregados da motocicleta, e a posição de imobilização final da vítima. Foi coletado uma peça semelhante a lanterna/sinaleira traseira, que analisada posteriomente, possibilitou identificar a fabricante (Braslux), empresa de autopeças para a
linha automotiva pesada.
Foi realizado a vistoria da motocicleta a
qual exibia deformações de grande monta, com
sede de danos na região anterior, típicas de impacto contra corpo rígido, orientadas de anterior
para posterior.
O exame perinecroscópico, constatou lesões externas e escoriativas de natureza contundente; fratura em perna e clavícula esquerda; lesão contusa em fronte a direita, e punho esquerdo; lesão corto-contusa em região axilar esquerda.

Conclusões
Desta forma, pôde-se sugerir a interação
da região anterior da motocicleta com a região
posterior esquerda de um veículo de grande
porte. Os tipos de lesões na vítima e o posicionamento destas eram condizentes com a altura
do condutor sentado na motocicleta e a altura da
traseira de um caminhão, correlacionando-se
também com a tipificação das deformações, orientação e sede de danos. Desta forma, foi possí-

vel reconstruir o acidente, estabelecendo sua natureza, compatível com colisão traseira, a dinâmica e causa técnica.
1Aragão, RF. Acidentes de Trânsito Análise
da Prova Pericial. Millennium Editora, Campinas,
SP, 2016. 1Aragão, RF. Acidentes de Trânsito
Análise da Prova Pericial. Millennium Editora,
Campinas, SP, 2016.
Palavras-chaves: Reconstrução,
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Resumo
Introdução
A geologia forense é um campo em amplo
desenvolvimento, onde se tem a aplicação de
técnicas e conhecimentos geológicos na análise
de dados e evidências de casos do ambiente criminal. A semente da geologia forense, como de
todas as outras ciências forenses, é a teoria de
troca, que foi apresentada pelo cientista forense
Edmond Locard, onde ele diz que “quando dois
objetos entram em contato, sempre há uma
transferência de material”. Baseado nesta premissa, este trabalho apresenta a proposta da
construção de um banco de dados com características de solos dos pontos com alto índice de
violência.

Objetivo
A presente pesquisa objetivou realizar análises em solos em oito amostras com o intuito de
simular um banco de dados para uso forense,
comparando-as com duas amostras que simulam
uma evidência. Para tanto foram traçados três
objetivos específicos: a) analisar oito amostras
de solos como finalidade forense, em sua mineralogia, composição e presença de microvestígios; b) catalogar as diferenças chaves destas
oito amostras de solos, em um banco de dados;
e c) realizar um teste com uma evidência produzida em uma das áreas amostradas, buscando
sua comparação com o banco de dados através
de técnicas estatísticas.

Métodos
As amostras foram obtidas em sítios selecionados a partir de um mapa de calor, disponibilizado pelo Instituto Geral de Perícias do RS,
marcando as áreas da capital com maior incidên-

cia de homicídios. A partir deste mapa foram coletadas oito amostras de solo superficial, devido
ao maior contato desde horizonte com o dia a dia
da população e duas amostras categorizadas
como evidências, coletadas com o uso de um calçado. As amostras foram coletadas em duplicatas para permitir a estimativa da incerteza de
amostragem. Como a proposta é a criação de um
banco de dados para comparações futuras as
amostras foram analisadas, em sua maioria, por
métodos rápidos, de fácil preparação e manuseio
mesmo com pequenas quantidades de amostras.

Resultados
As amostras foram submetidas a analises
de composição mineralógica utilizando análise
convencional e por Difração de raio-x (DRX), coloração; conteúdo de Carbono orgânico total
(COT); palinologia; Microscopia eletrônica de
varredura(MEV); assinatura espectral, por meio
de um espectrorradiômetro e análise química por
Fluorescência de raio-x (FRX).

Conclusões
Ao fim das análises se concluiu que nenhuma das técnicas pode ser utilizada isoladamente, e que a caracterização do ponto de origem das evidências só foi possível a partir da
combinação de vários métodos analíticos, sendo
que o FRX e as análises palinológicas foram os
que apresentaram um melhor resultado no tratamento estatístico.
Palavras-chaves: BANCO DE DADOS,
GEOLOGIA, GEOLOGIA FORENSE , SOLOS
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Resumo
Introdução
No Estado do Rio Grande do Sul, bem como
em outros dezessete Estados brasileiros, a Perícia é um órgão autônomo e independente da Polícia Civil.
É fato que as atividades da Polícia e da Perícia são essencialmente distintas. A Polícia Civil
tem o objetivo de investigação com especial ênfase aos testemunhos e aos indícios de caráter
majoritariamente subjetivo. A Perícia Criminal,
por sua vez, pauta suas conclusões na metodologia científica que aplica aos vestígios identificados, ainda que sejam divergentes das expectativas criadas no âmbito do inquérito policial.
Na investigação de locais de crime contra
a vida, a atuação destes órgãos reflete um no
outro e suas atividades se complementam. Assim, esse trabalho em conjunto possui grande
importância para a investigação criminal, visando elucidar a dinâmica dos fatos, identificar
autor(es) do crime ou mesmo excluir suspeito(s).
No caso específico ora descrito, perícias diversas foram requisitadas pela autoridade policial durante as etapas do processo investigativo,
cujos resultados auxiliaram no direcionamento
da investigação.

Objetivo
Relatar um caso no qual as informações
dos Laudos periciais e das investigações policiais
analisadas em conjunto contribuíram para a conclusão do inquérito em questão.

Métodos
O presente trabalho utilizou as informações presentes nos Laudos Periciais de local de
encontro de cadáver, de exame de luminol, de
necropsia, de pesquisa de sangue humano e
DNA, bem como as informações constantes no

Relatório do Inquérito Policial.

Resultados
No exame no local onde o corpo foi encontrado, verificou-se que a vítima jazia em via pública, com as mãos e os tornozelos amarrados
por meio de uma atadura, que se prendia ao pescoço, embrulhada em tecidos e sacos plásticos,
e que a mesma apresentava, pelo menos, cento
e trinta e seis ferimentos pérfuro-incisos pelo
corpo. Não havia indícios de que ali teria sido o
local da agressão.
O protocolo de atendimento externo foi
concluído, seguindo o corpo para o Departamento Médico-Legal onde foi realizada a necroscopia, que apontou mais de cem ferimentos por
arma branca, hemorragia severa e constrição do
pescoço.
A investigação policial apurou que a vítima
seria um garoto de programa que foi enganado
com uma proposta de serviços sexuais, sendo levado à capital do Estado, onde foi colocado em
cárcere privado e assassinado, atos que envolveram, ao menos seis pessoas, entre as funções de
contratação da vítima, homicídio e limpeza da
cena do crime. Ainda, foi apurado que o crime
teria motivação financeira e passional e que havia dois mandantes.
No exame pericial de luminol realizado no
apartamento, que teria sido a seda da agressão,
foram observadas reações de quimioluminescência esparsas por quase todas as paredes e piso
examinados. Algumas superfícies apresentaram
luminescência com maior duração e com padrões
de forma suspeitos de terem sido produzidos por
reação química com sangue. Assim, foram coletados suabes de onze pontos distintos.
Esse material coletado foi encaminhado ao
Departamento de Perícias Laboratoriais, onde
três amostras coletadas apresentaram resultado
positivo para sangue humano e uma delas apresentou perfil genético compatível com o da vítima.

Conclusões
Os Laudos Periciais realizados permitiram
a confirmação dos resultados do processo investigativo, dando maior robustez ao inquérito policial e mais celeridade ao processo. O exame do
local onde foi encontrado o corpo indicou que a
agressão não teria ocorrido ali e, somado ao
laudo de necropsia, que o instrumento empregado seria de ação pérfuro-cortante. Já o exame
de Luminol, associado aos exames de pesquisa
de sangue humano e de DNA, foi importante para
identificar o local da agressão.
Dessa forma, após concluídos as análises
periciais e o processo investigativo, em um trabalho minucioso e integrado, o inquérito foi concluído, resultando no indiciamento de sete indivíduos, entre mandantes e executores.
Palavras-chaves: Homicídio, Investigação Criminal, Luminol, Perícia, Polícia
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Resumo
Introdução
O Algor Mortis é uma técnica cronotanatognóstica com o objetivo de datar, com relativa
precisão dentro de uma faixa temporal, o momento do óbito com base na redução da temperatura do corpo que ocorre após a morte. Numerosos fatores podem modificar este tempo, como
a temperatura ambiente e o arejamento do local.
Um mecanismo prático é bastante utilizado na
perícia criminal e considera que o corpo passa a
perder calor à razão de 1,0ºC a 1,5ºC por hora,
igualando à temperatura do ambiente, no máximo, até a 24ª hora após a morte.

Objetivo
Este trabalho visa desenvolver a solução
de um problema transitório de transferência de
calor em um corpo cilíndrico em dimensões próximas as de um corpo humano, com o intuito de
comparar os resultados com o mecanismo comumente usado na estimativa do Algor Mortis. O
presente trabalho pretende realizar uma análise
paramétrica do fenômeno quando submetido a
diferentes características do ambiente e do
corpo, tais como temperatura ambiente, arejamento do local e dimensões do corpo. Com base
nos resultados, pretende-se propor aperfeiçoamento do mecanismo prático utilizado nas investigações de cenas de crime.
Métodos
O problema foi solucionado pelo Método
das Diferenças Finitas (MDF) e por simulação numérica. Na modelagem do problema onde se
aplicou o MDF, para estabelecimento das equações aproximadas, foi utilizada a formulação explícita do método em um caso unidimensional,
em coordenadas cilíndricas e em regime transitório. A implementação, a análise dos parâmetros e a geração de gráficos da curva de temperatura foram realizadas no software Matlab. Em

seguida, tais resultados foram comparados com
os resultados obtidos pelo ANSYS, um software
de CFD (Computational Fluid Dynamics). O
ANSYS resolve o problema de transferência de
calor em três dimensões, através do Método dos
Volumes Finitos. O software apresenta, portanto,
uma maior precisão de um problema real.

Resultados
Foi verificado que em algumas situações
específicas, o mecanismo usado habitualmente
na perícia criminal atende com certa precisão,
porém em outros casos com diferentes características no ambiente, por exemplo, com temperatura próxima a 25ºC, os erros são muito altos
se os resultados são comparados com os cenários que usam condições ambientais mais próximas do hemisfério norte. Em alguns casos há diferenças superiores a oito horas, quando comparam-se os resultados obtidos por simulação numérica.

Conclusões
Usando a modelagem proposta neste trabalho, conseguiu-se uma solução aproximada
para o problema da condução do calor, onde foi
possível obter o comportamento da distribuição
de temperatura no corpo humano e ao longo do
tempo, além de compará-las com uma estimativa prática utilizada em investigações forenses.
Para trabalhos futuros fica como sugestão a consideração de geometrias diferentes como, por
exemplo, um semicilindro para corpos encontrados em decúbito, condições de contorno envolvendo a radiação térmica e análise de alterações
das propriedades termofísicas do corpo após a
morte.
Palavras-chaves: Método das Diferenças
Finitas, Coeficiente de Transferência de Calor,
Cronotanatognose, Algor Mortis
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Resumo
Introdução
A análise de fotografias pode fornecer informações valiosas sobre a dinâmica da cena do
crime. A dinâmica da cena do crime diz respeito
aos vários elementos compartilhados por cada
cena do crime no caso de um assassino em série
(DOUGLAS et al., 1986). Esses elementos são o
local da cena do crime, causa da morte, método
de assassinato, posição do corpo da vítima, a
presença ou não de trauma excessivo no corpo
da vítima e a localização dos ferimentos (DOUGLAS et al., 1986). Considerando que todos esses elementos podem ser registrados por meio
de fotografias, pode-se supor que, teoricamente,
a análise de fotografias, como técnica isolada,
seria capaz de contribuir para o entendimento da
dinâmica da cena do crime. Desse modo, a realização do presente projeto poderia proporcionar
dados preliminares que, eventualmente, subsidiariam a realização de estudos posteriores de validação da técnica de análise de fotografias de
cena de crime. Além disso, caberia ao trabalho
também complementar os perfis já existentes
com base na análise fotográfica dos casos e estudos mais recentes na área de psicologia forense.

Objetivo
Objetivo Geral: Verificar se seria possível
obter informações relevantes para subsidiar a
elaboração de um perfil criminológico apenas por
meio da análise de fotografias de cenas de crime.
Objetivos Específicos:
Analisar a possibilidade de levantamento de perfil criminológico de assassinos em
série através da observação de fotografias de cenas de crime;
Descrever a dinâmica do crime e
o perfil criminológico de um assassino em série a
partir da análise de fotografias de cenas de crimes desse indivíduo.

Métodos
É uma pesquisa qualitativa, na qual é utilizada a técnica de análise de conteúdo de material audiovisual na modalidade de fotografia
(LOIZOS, 2002). As fotografias analisadas são
imagens retratando cenas de crimes cometidos
por um assassino em série notório na antiga
União Soviética na década de 1980, Andrei
Chikatilo. Esse assassino em série tem biografia
e análise do perfil psicopatológico já publicadas.
Todas as fotografias utilizadas são de domínio
público, obtidas em banco de imagens de criminologia disponíveis na rede mundial de computadores e/ou biografias publicadas.
As fotografias das cenas de crime passaram por uma análise cega, no decorrer da qual a
avaliadora das imagens não teve acesso à identidade do autor do crime retratado nas imagens
e nem tampouco de seus dados biográficos. Para
tanto, as fotografias das cenas de crime foram
selecionadas pelo orientador do presente estudo,
sem a participação e o conhecimento da primeira
autora.
A análise das fotografias foi realizada de
acordo com os critérios de análise de cena de
crime (análise de provas comportamentais, análise e caracterização do local do crime, e classificação dos vestígios na reconstrução do crime),
com ênfase nos elementos das fotografias que
pudessem ser consideradas psicologicamente relevantes ou, até mesmo, psicopatológicos e associados ao modus operandi do assassino em série.

Resultados
Os resultados do presente estudo indicaram a exequibilidade de se levantar um perfil criminológico baseado somente nas fotografias da
cena do crime, dando enfoque que esse crime
precisa ter características de assassinatos em série para melhor obtenção do perfil criminológico,
em função dos padrões de comportamento típicos dessa categoria de crime, tais como a assinatura e o ritual. O perfil elaborado no presente

estudo apresentou semelhanças com o perfil criminológico original de Andrei Chikatilo, elaborado pelo psiquiatra Aleksandr Bukhanovsky.
Apesar de alguns pontos específicos do perfil original (como a questão da impotência sexual do
criminoso), não terem sido levantadas pelo presente perfil, as características psicológicas básicas, de faixa etária e de nível de instrução levantadas foram as mesmas descritas no perfil de
Bukhanovsky. Contudo, acredita-se que a baixa
qualidade das fotografias obtidas pode ter prejudicado a elaboração do perfil por meio do comprometimento da obtenção de observações importantes a partir das imagens.

Conclusões
O emprego isolado da análise de fotografias de cena dos crimes de assassinos em série
demonstrou capacidade de levantar hipóteses
para a elaboração de perfil criminológico preliminar. Considera-se que é primordial o uso da melhor tecnologia para que as fotografias fiquem
mais nítidas e que abranjam todo o contexto do
crime como o local, ângulos distintos e posições
da vítima e o ambiente que a mesma se encontra.
Palavras-chaves: Psicologia Forense, Criminal Profiling, Assassino em Série, Fotografias
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Resumo
Introdução
É inestimável o valor da papiloscopia para
as ciências forenses, sobretudo em épocas atuais, com a existência de bases de dados e sistemas automatizados para consulta e individualização de fragmentos. Dentre as impressões papilares encontradas em locais de crime, destacam-se as digitais latentes como sendo aquelas
de maior dificuldade técnica de aquisição, exigindo habilidade do Perito e utilização de variados métodos físicos e químicos, que usualmente
culminam na destruição do vestígio original. Os
atuais avanços tecnológicos na área da fotografia
digital e a disponibilidade de tais recursos em
dispositivos móveis portáteis - smartphones oportunizam o desenvolvimento de recursos para
aplicação em rotinas forenses.

Objetivo
O presente trabalho aborda a realização de
ensaios com a finalidade de validar um protótipo
de dispositivo portátil que, a um baixo custo, fácil
utilização e desenvolvido para uso em smartphone, permita a aquisição de fragmentos papilares latentes em superfícies lisas variadas, sem
qualquer contato com o meio, de forma prática,
acessível e não destrutível.

Métodos
A presente pesquisa propõe a criação de
um método simples de busca e aquisição de fragmentos papilares latentes, com utilização de
uma fonte luminosa do tipo LED e a câmera de
um smartphone. O procedimento utilizado é chamado de OLM (Optical Lifting Method), ou Método de Realçamento Luminoso, e a imagem re-

sultante consiste em fragmento papilar com qualidade suficiente para confronto direto ou inserção em softwares de reconhecimento de minúcias.
No presente trabalho foram coletados fragmentos papilares com uso de iluminação do tipo
LED na cor branca, presentes em tela de telefone
celular, caixa de papel laminado, massa de modelar, vidro e superfície metálica curva. Após
aquisição dos fragmentos por meio de registro
fotográfico, as imagens foram submetidas ao algoritmo de detecção de bordas e demais filtros,
sendo obtidos os fragmentos finais processados.
Estes foram então submetidos a exames de confronto de minúcias contra padrões conhecidos,
com objetivo de adquirir um confronto papiloscópico positivo.

Resultados
Todos os fragmentos coletados apresentaram qualidade suficiente para realização de exames de confronto após aplicação do OLM, sendo
que somente o fragmento coletado em superfície
metálica curva não possuía amostragem suficiente para determinação de, pelo menos, doze
(12) pontos característicos.

Conclusões
É indiscutível a permanência da papiloscopia como método de eleição para uso em inúmeros locais de delito, fazendo-se necessária a
constante busca por novos métodos de aplicação
da ciência, essencialmente em épocas modernas,
onde os avanços tecnológicos permitem lançar
mão de recursos anteriormente indisponíveis. Os
resultados deste trabalho mostram que a nova
técnica proposta apresenta qualidade suficiente
para positivação em confrontos papiloscópicos. A
característica não destrutiva da técnica deixa o
fragmento passível de futura reexaminação e
busca por traços de outras substâncias, assim

como de DNA.
Palavras-chaves: Papiloscopia, Óptica,
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Resumo
Introdução
A tragédia da Boate Kiss, ocorrida em 27
de janeiro de 2013, vitimou 242 pessoas e feriu
centenas de sobreviventes com sequelas de toda
magnitude. Uma sequência de problemas foi levantada e apresentada como responsáveis pelo
acontecido, destacando-se: a superlotação do local, saída e sinalização de emergência inadequadas, ausência de um sistema de controle de fumaça, show pirotécnico em um ambiente fechado, revestimento acústico sem tratamento
antichama, entre outros motivos.
A modelagem computacional é uma forma
de avaliar a eficiência das medidas de segurança
contra incêndio e pânico (SCIP), auxiliando o
aperfeiçoamento da legislação dos corpos de
bombeiros e evitando novos desastres. A premissa básica de uma evacuação segura dos ocupantes está entre os objetivos exigidos de um
projeto de SCIP, dessa forma, é fundamental conhecer como essas medidas influenciam uma
evacuação de emergência.

Objetivo
O objetivo do presente trabalho foi avaliar,
por meio de simulação computacional, como esses problemas levantados como responsáveis
pelo ocorrido no incêndio da Boate Kiss influenciaram no desfecho trágico, demonstrando o resultado que se daria caso a boate atendesse as
medidas de segurança contra incêndio e pânico
e quantificando o quanto cada medida de SCIP e
conduta impactaram para o resultado trágico do
incêndio.

Métodos
Para simular os impactos ocorridos pelo incorreto dimensionamento da saída de emergência, a barreira metálica existente na rota de fuga

e a superlotação do local foi utilizado o software
Pathfinder, para isso foram simulados 6 (seis)
possíveis cenários: edificação com os mesmos
aspectos do dia da tragédia, (1)com e (2)sem as
barreiras de segurança; edificação com o público
dimensionado de forma correta, (3)com e
(4)sem as barreiras de segurança;(5) edificação
com os mesmos aspectos do dia da tragédia, porém, com saídas de emergência corretamente dimensionadas e (6)edificação com saídas de
emergência corretamente dimensionadas, quantitativo de público atendendo as normas e sem
as barreiras de segurança.

Resultados
Conforme simulação realizada no Pathfinder, foi possível obter o tempo necessário para
evacuar todas as pessoas da edificação. Nas primeira e segunda simulações, onde buscou-se retratar o cenário conforme o dia do ocorrido, obteve-se um tempo de 581,03s, já sem as barreiras metálicas, obteve-se um tempo de 390,28s.
Nas terceira e quarta simulações, o público
foi reajustado e dimensionado de forma correta,
variando quanto a presença ou não das barreiras
metálicas, obtendo-se um tempo, respectivamente, de 482,53s e 269,28s. Na quinta simulação, a edificação foi mantida com os mesmos
aspectos do dia da tragédia, porém, com a saídas
de emergência corretamente dimensionadas, obtendo-se um tempo de 422,78s. Já na sexta simulação, a edificação foi ajustada para atender
a todas as medidas de SCIP quanto aos itens
avaliados anteriormente, obtendo-se um tempo
de 197,28s para a completa evacuação.
Dessa forma, estabeleceu um sistema de
pontuação para determinar o quanto cada fator
impactou na ocorrência da tragédia da Boate
Kiss. Tendo-se o valor 0 (zero) como o “tempo
necessário para evacuar todo o público nas condições que a boate se encontrava” e o valor 6
como o “tempo necessário para evacuar com a

saída de emergência, controle de público e ausência das barreiras metálicas, corretamente dimensionados”, dessa forma, quanto mais próximo o valor de 6, mais o ambiente se encontra
seguro. Obtendo-se um valor de 2,98 para o ambiente sem as barreiras de segurança, 1,54 para
o ambiente com público dimensionado de forma
correta e 2,47 para o ambiente com saídas de
emergência.

Conclusões
Conforme simulações realizadas, observase que as condições existentes na boate no dia
da tragédia foram sine qua non para a ocorrência
do resultado trágico decorrente do incêndio ocorrido.
Com o sistema de pontuação estabelecido,
foi possível estabelecer a contribuição de cada
medida de SCIP para o tempo total de evacuação
da edificação, portanto, tendo-se o 6 como o ambiente com o mínimo de medidas de SCIP aceitável, observa-se que o fator que mais impactou
nas segurança do local foram as barreiras metálicas instaladas no ambiente, seguida pelo incorreto dimensionamento da saída de emergência e
por último o quantitativo de público.
Como complementação desse trabalho, serão desenvolvidas simulações utilizando-se o Fire
Dynamics Simulator, no intuito de estabelecer as
condições desenvolvidas durante o incêndio,
dessa forma, obtendo-se os limites de tolerância.
Serão testados também a funcionalidade de um
sistema de controle de fumaça e controle de materiais.
Palavras-chaves: Incêndio, Segurança
contra Incêndio e Pânico, Simulação computacional, evacuação
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Resumo
Introdução
O combate a plantações ilegais de Cannabis sativa Linneu é uma das atividades de rotina
para Polícia Federal. Atualmente a identificação
de plantações de Cannabis é feita utilizando imagens aéreas e depende da capacidade de peritos
experientes em reconhecerem as plantações ilegais por meio de observação direta em voos de
helicóptero. Esse método é dispendioso e extremamente dependente de policiais experientes,
dessa forma, faz-se necessária o desenvolvimento de uma metodologia autônoma, com menor custo e mais rápida para a identificação de
Cannabis s. Linneu. Nesse sentido, as câmeras
hiperespectrais de infravermelho próximo (HSINIR) se apresentam como uma alternativa pois
podem ser acopladas a drones permitindo identificar padrões químicos relacionados a composição das vegetações e quando associadas à métodos quimiométricos possibilita a automação do
processo de identificação.

Objetivo
Diante do exposto, este trabalho teve
como objetivo avaliar o potencial de identificação
de Cannabis sativa Linneu através da utilização
de HSI-NIR e das ferramentas quimiométricas de
reconhecimento de padrão PCA (Principal Component Analysis) e de classificação SIMCA (Soft
Independent Modeling of Class Analogy).

Métodos
Em cooperação com a da Polícia Federal,
foram coletadas em plantações ilegais no estado
de Pernambuco, plantas de Cannabis e de outras
espécies típicas, encontradas nas adjacências.
Em laboratório, foram preparadas diferentes
amostras através da combinação de folhas de to-

das as espécies coletadas para simular plantações reais e imagens foram adquiridas com a câmera SisuChema da Specim. A faixa espectral
analisada foi de 928-2524nm, com pixels de
30µmX30µm, resolução espectral de 6,4nm e resolução espacial de 10nm. Diferentes pré-processamentos foram avaliados para corrigir efeitos físicos nas imagens.

Resultados
O melhor pré-processamento espectral
consistiu na redução da faixa de trabalho para
1162-2187nm, seguido da suavização SavitzkyGolay (janela de 13 pontos e polinômio de segundo grau) e Variável Normal Padrão (SNV).
Como mostra a Figura 1, a Análise de Componentes Principais (PCA) evidenciou as diferenças
de composição entre a Cannabis e as outras
plantas, especialmente na PC2 (Figura 1.b). Os
loadings da PC2 (Figura1.c) indicam que as bandas em 1450nm e 1900nm (provavelmente 1º e
2º sobretons de H2O) estão mais fortemente correlacionadas com a Cannabis. As imagens dos
scores desta PCA foram utilizadas para selecionar 1710 pixels de Cannabis e 2745 pixels das
outras espécies de planta. Um modelo SIMCA
com apenas uma classe foi construído utilizando
1120 pixels/espectros de Cannabis. Os pixels selecionados das outras plantas e os pixels restantes de Cannabis foram utilizados como conjunto
de validação externa. O modelo SIMCA obteve
sensibilidade e especificidade para predição
iguais a 0,926 e 1,000, respectivamente. Não foram observados falso-positivos e apenas um pequeno número de pixels de Cannabis deixou de
ser classificado. O modelo foi então aplicado nas
imagens completas das amostras simuladas. A
Figura 2 mostra na cor rosa os pixels identificados como Cannabis sobrepostos em imagens reconstruídas sendo possível identificar todas as
folhas de Cannabis.

Conclusões
Os resultados evidenciam o grande potencial das imagens NIR associadas a quimiometria
para identificação de plantações de Cannabis sativa Linneu de modo rápido e objetivo.
Palavras-chaves: Cannabis sativa Linneu, Imagens Hiperespectrais, Infravermelho
Próximo, PCA, SIMCA
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Resumo
Introdução
Diante de um mundo onde crimes estão
sendo aperfeiçoados cada vez mais, faz-se necessário que a perícia esteja atualizada, no que
diz respeito a recursos tecnológicos. O estudo de
microvestígios e vestígios de maneira geral,
quando aplicado a investigações forenses, encontra-se em estado incipiente no Brasil. Em
muitas situações reais atendidas pelas equipes
de perícia criminal são encontrados resíduos e
marcas de diferentes categorias em suportes variados, que podem prestar como indicadores de
modus operandi, trajetos feitos pelos que perpetraram as ações ou mesmo como indicadores discriminantes dos próprios criminosos.
Um dos exemplos de como a polícia pode
estar à frente dos criminosos é a criação de um
sistema de identificação entomológica. Tal sistema é mais uma ferramenta para que peritos
criminais, ou profissionais da área de segurança
pública, obtenham informações acerca dos insetos, desconhecidos à primeira vista, tais como a
família a qual pertencem. De posse destes dados, pode-se então identificar a origem de certos
produtos em trâmite, através da rastreabilidade
dos insetos identificados.

Objetivo
Esse trabalho tem por objetivo desenvolver
um protótipo de identificação entomológica para
aplicação forense, utilizando LabVIEW.

Métodos
A primeira etapa consistiu em catalogar as
imagens colhidas de insetos que serviram de
base para o banco de dados. Através de um
grupo de profissionais especializados em identificação de insetos regionais foi executada a classificação por família e espécie, levantando características de verossimilhança entre cada grupo.
Em seguida, tais imagens foram inseridas em um

tipo de classificador na ferramenta LabVIEW (National Instruments), a fim de executar um préprocessamento e o consequente treinamento do
sistema de reconhecimento. Vale ressaltar que a
implementação dos filtros para suavização das figuras, bem como a eliminação de ruído e a remoção de objetos indesejáveis constituem de um
passo importante antes de aplicar o classificador
para executar as devidas identificações. Posteriormente, foram executados testes em ambiente
real, com a coleta de microvestígios (fragmentos
entomológicos completos e parciais) resultantes
de ações policiais, padronizando a aquisição fotográfica, processamento comparativo no banco
de dados e a consequente classificação de matching com o padrão.

Resultados
Usando o método de k-vizinhos mais próximos, para k=10, tem-se um resultado acerca
de cada classe treinada: das 138 amostras de
Buprestidae, apenas 126 foram considerados
como pertencentes a tal espécie, enquanto que
12 foram classificadas como Pentatomidae pela
semelhança que deve existir entre as duas espécies; das 118 amostras de Formicidae, apenas
108 foram classificadas como sendo pertencentes a tal grupo, enquanto que 8 amostras foram
consideradas pelo próprio classificador como
sendo da família de Buprestidae e 2 de Pentatomidae; e das 191 amostras de Pentatomidae, foram obtidos 6 divergências, sendo 4 classificadas
erroneamente como Buprestidae e 2 como Formicidae. Apesar desses desvios feitos pelo classificador, a acurácia obtida de cada classe do
treinador foi maior que 90%, no caso de Formicidae chegando a 98,18%. Ao considerar uma
análise macro desse classificador, sua acurácia
foi de 94%. Devido à sua não-exatidão, os testes
executados usando esse classificador resultaram
em alguns desvios, como era de se esperar. O
erro mais comum seria confundir um Buprestidae
com um Pentatomidae, dependendo da posição

em que se encontra o inseto na imagem de entrada.
O classificador obteve êxito, também, ao
utilizar como objeto de testes de alguns fragmentos de Pentatomidae na entrada do sistema
de reconhecimento. Os resultados mostraram
que a classificação dos fragmentos deu 100%
correta, apesar do baixo nível de certeza na identificação, que mostra o grau de semelhança entre
a amostra sob análise com membros da classe à
qual foi atribuída.

Conclusões
Conclui-se que a metodologia proposta no
LabVIEW é uma solução promissora e que pode
atender de forma satisfatória os requisitos funcionais de um sistema de identificação entomológica, a partir do momento que se incremente o
número de amostras no banco de dados. Esta
ferramenta oferece uma interface amigável e de
fácil manuseio, além da programação utilizando
diagramas de blocos. Isto permite que profissionais de diversas áreas possam interagir no sistema, enriquecendo-o através da inserção de
mais amostras, executando melhorias nos filtros
de forma a otimizar a extração de objetos, ou
mesmo executando exaustivos testes apenas.
Palavras-chaves: Classificação de objetos, Entomologia Forense, LabVIEW, Microvestígios forenses, Reconhecimento de Imagem
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Resumo
Introdução
A curiosidade pelo funcionamento e mecanismos de armas de fogo e suas munições é cada
vez mais, despertada por simpatizantes da balística em meio às ciências forenses. A Balística Forense é uma especialidade que integra a criminalística, tendo como principal objetivo o estudo
das armas de fogo, sua munição e os efeitos dos
disparos por elas produzidos. É necessária identificação da arma de fogo, a identidade de quem
a disparou e o proprietário da arma, com o propósito da elucidação de um crime. Os projéteis
de armas de fogo englobam uma diversidade de
calibres, conhecidos por causarem feridas perfuro-contundentes marcadas por características
próprias de sua estrutura física.
Para uma formação profissional em meio à
balística forense, é necessário contato com armas e munições normalmente reais, buscando
conhecimento de mecanismos e ações. Porém,
para pessoas leigas, o primeiro contato com material bélico real pode oferecer risco, tanto para
o operador, quanto para o instrutor. Por isso,
uma das soluções, é a inclusão de metodologias
alternativas não letais vigente no Art.15 Lei
9.437/97, condição fixadas pelo Ministério do
Exército.
Airguns é o termo habitualmente para
arma de pressão, sendo essas, armas que disparam chumbinhos, esferas de metal e plástico,
sendo réplicas perfeitas para instrução de mecanismo de armamento e tiro.
Esse trabalho tem como objetivo a criação
e utilização de meios alternativos não letais no
ensino da balística forense para leigos e simpatizantes das ciências forenses.

Objetivo
Possibilitar o estudo da balística forense
em meios acadêmicos, utilizando materiais alternativos não letais dentro de armas e munições,
demonstrando diferenças físicas e mecânicas.

Métodos
Como modelos de armas curtas: Airguns
Pistola Glock W119 CO2 e Revolver Python 357
Co2. Para armas longas: Shotgun Escopeta 12,
rifle de pressão 5.5 modelos m16rs e montecarlo. Para acervos de munições, foi realizada a
impressão 3D dos calibres: .38 SPL, .357, .40,
.44 Magnum, .380 ACP, 9mm, 5,56x45mm,
7,62x39mm e 7,62x51mm.

Resultados
Armas curtas: Revolver, cal.4.5mm que se
inserem na ponta dos fictícios cartuchos .357,
dando ar realista. É movido a gás comprimido
CO2, fabricado inteiramente de metal com empunhadura anatômica de plástico. Pistola: co2,
4,5mm. Constituída com exterior em polímero e
slide de metal, semelhante a Glock. Carregador
para 16 esferas de aço, com blowback, aumentando o realismo.
Armas longas: Shotgun calibre 12, espingarda de Airsoft que imita as americanas. Possui
construção Full metal com alto grau de realidade,
engatilhamento spring do tipo pump e carregador do tipo cartucho para, coronha fixa em polímero do tipo espingarda. Rifles: Imitam perfeitamente os rifles de assalto, pois possuem marcações idênticas os reais, embora seu mecanismo seja tiro a tiro.
Munições: O filamento utilizado foi o Polietileno Tereftalato de Etileno Glicol (PETG), em
uma impressora 3D aberta com bico a 235ºC e
mesa aquecida a 65ºC. Os arquivos 3D foram obtidos do repositório Thingiverse, digitando-se na
busca a designação do calibre pretendido. Para
escolher um arquivo dentre aqueles que retornaram mais de um resultado, optou-se pelo que dizia na descrição possuir as mesmas dimensões
da munição real. Para os cartuchos calibre. 12
gauge e .16, foram utilizadas as seguintes configurações: altura de camada 0.2mm; 3 voltas de

perímetro, 3 camadas de topo e de base; preenchimento retilíneo de 25%; velocidade de impressão de 45 mm/S. Para os demais, foram usadas as mesmas configurações com exceção do
preenchimento, que foi de 40%. Os acabamentos
foram realizados com primer e tintas automotivas disponíveis no comércio local, e receberam
uma camada adicional de verniz spray.

Conclusões
Nossos estudos preliminares apontam que
a utilização e confecção de réplica de material
bélico proporcionam aos acadêmicos forenses,
atividades práticas sem risco de acidentes ou incidentes físicos e morais tendo como vantagem
o fácil acesso e o mecanismo de ação semelhante
às armas de fogo real, sendo excelente opção
para o ensino da balística forense. As munições
impressas apresentam qualidade e semelhança
física concreta, embora não tenha o peso real, é
possível pensar em adequações. É necessário
aprofundar as pesquisas e melhoramentos didáticos, para proporcionar cada vez mais, um ambiente real no ensino forense, evitando riscos e
acidentes.
Palavras-chaves: BALÍSTICA , 3D , ARMAS , MUNIÇÕES , DIDÁTICA
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Resumo
Introdução
A tríade de Identificação Humana, Papiloscopia, DNA e arcada dentária, é uma das áreas
de atuação das ciências forenses. Cada uma é
capaz de individualizar Seres Humanos, fornecendo dessa forma a identidade de uma pessoa,
objetivo da criminalística e da investigação policial. No Brasil a identificação datiloscópica, civil
e criminal, começou em 1903. Em 1909 o Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) iniciou
a identificação humana (civil, criminal, necropapiloscópica, neonatal, levantamento de fragmentos dígito-papilares em local de crime e da representação facial e corporal humana) no estado de
Pernambuco. E, como a Perícia forense tem por
base o método científico, os Institutos Científicos
das polícias, além de realizar perícias, realizam
pesquisas, dando robustez aos Laudos Periciais.
Não existem, estatisticamente, dois dedos com o
mesmo desenho digital, analisando o conjunto de
minúcias. Mas a classificação primária decadatilar pode se repetir em N indivíduos. Podemos,
assim, agrupar os indivíduos, segundo o Sistema
Vucetich, que apresenta 410 (1.048.576) fórmulas datiloscópicas, para facilitar a localização em
arquivo após classificação dos tipos fundamentais: arco, presilha interna, presilha externa e
verticilo. Realizar um levantamento desse banco
de dados de impressões digitais fez deste um trabalho prospectivo, importante para estudos futuros, principalmente associado ao ABIS.

Objetivo
Catalogar, dentro de amostragem predeterminada do banco de dados de fichas decadatilares, arquivadas pelo Sistema Vucetich, das
pessoas identificadas civilmente no IITB, a frequência dos tipos fundamentais (arco, presilha
interna, presilha externa e verticilo) a partir das

fórmulas datiloscópicas.

Métodos
As pessoas foram identificadas civilmente
através da coleta das impressões digitais em ficha decadatilar, seguido por classificação e arquivamento, segundo o Sistema Vucetich, nas
fórmulas datiloscópicas correspondentes. Foi realizada contagem com régua de estipulação/medição, do número de pessoas em cada fórmula
datiloscópica, no arquivo subclassificado do IITB,
da população pernambucana. Foram catalogadas
5.088.660 individuais datiloscópicas, coletadas
de agosto/1998 a outubro/2018, dentre as
10.856.325 pessoas identificadas civilmente no
IITB até outubro/2018. Realizamos um estudo
com 47% (População civilmente identificada) do
banco de dados do IITB ou 54% (População de
Pernambuco de 9.410.336 indivíduos) segundo o
IBGE. Dessa forma, superamos o percentual mínimo indicado (0,01%) para um estudo populacional. E, levando em consideração que as 21
principais fórmulas encontradas em PE (10% do
total de 210 fórmulas catalogadas), variam de
1% a 8,5%, correspondendo à 43% do total de
pessoas analisadas, temos uma representação
estatística da população estudada.

Resultados
A incidência de arco, presilha interna, presilha externa e verticilo, encontrada na população estudada, foi de 4,34%; 32,63%; 31,91% e
31,12% respectivamente. A amplitude variou de
0,00% nos dedos polegar, médio e mínimo (presilha interna - mão direita) e polegar, médio e
mínimo (presilha externa - mão esquerda) até
86,65% no dedo mínimo (presilha externa - mão
direita) / 88,83% no dedo mínimo (presilha interna - mão esquerda). Em relação a variabilidade de fórmulas datiloscópicas, necessária para

uma maior distribuição da população, o dedo indicador apresentou maior quantitativo. Enquanto
o dedo polegar apresentou 0 fórmulas datiloscópicas, o dedo indicador apresentou, no mínimo,
21 fórmulas datiloscópicas para o tipo fundamental de maior incidência, presilha interna. O dedo
polegar apresentou no máximo 10 fórmulas datiloscópicas, enquanto o dedo indicador, no mínimo 28 fórmulas datiloscópicas para o tipo fundamental de menor incidência, arco. Esses dados
servirão de suporte para redução de criminalidade (ratificando a prova pericial), aos sistemas
ABIS (fichas datiloscópicas ainda não inseridas
no sistema), estudos de biologia (genética/evolução, epigenética) e estatística (análise em camadas das fórmulas datiloscópicas associadas
aos estudos de minúcias) obtendo resultados
mais robustos para os laudos periciais.

Conclusões
Encontramos tipos fundamentais mais/menos frequentes, respectivamente presilha interna
e arco; a amplitude da frequência datiloscópica,
que influencia diretamente a variabilidade de fórmulas, mostra raridade ou alta prevalência de
tipo fundamental, após classificação primária decadatilar; e, o dedo indicador mostrou maior variabilidade de fórmulas datiloscópicas, dentre os
dedos, inclusive ao polegar utilizado em documentos oficiais. Estudos adicionais de minúcias
são necessários para complementar essas conclusões ratificando a Identificação Humana nas
diversas Perícias Papiloscópicas.
Araújo, MEC; Bossois, LM e Santana, JL
Análise do arquivo datiloscópico criminal brasileiro: os tipos fundamentais e suas frequências
appes,com.br, acesso 2019;
Velho, JA; Geiser, GC e Espindula, A Ciências Forenses: uma introdução às principais
áreas da criminalística moderna, 2017.
Palavras-chaves: Frequência em impressões digitais, fórmula datiloscópica, ficha decadatilar, robustez em Laudos Periciais
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Resumo
Introdução
A análise de cenas de furtos de objetos é
uma atividade morosa para agentes de segurança, principalmente quando há um período
grande entre o furto e a percepção da vítima,
tornando-se necessário avaliar muitas imagens
até encontrar o momento do ato. Uma forma de
automatizar análises envolvendo vídeo é por
meio de técnicas de processamento de imagens.
A subtração de fundo é uma técnica de processamento de imagens que envolve o cálculo da
diferença dos pixels entre um frame de referência e demais frames de uma sequência. O resultado é uma segmentação binária da imagem, a
qual destaca regiões de objetos em movimento
(não estacionários). Devido às variações no ambiente monitorado, como iluminação, a subtração de fundo pode gerar um alto número de falsos positivos (FP).
A técnica de subtração de fundo do projeto
utiliza-se de distribuição gaussiana para reduzir
a quantidade de FP, além de outras duas técnicas
adicionais para ajustar a sensibilidade das detecções e a área a ser analisada. Como resultado,
nos testes preliminares, a ferramenta possibilitou a redução de 99% das imagens a serem analisadas pelo agente de segurança.

Objetivo
Desenvolvimento de uma ferramenta para
auxiliar na detecção de furtos de objetos, utilizando técnicas de subtração do fundo.

Métodos
Para efetuar a detecção de movimento, utilizou-se a subtração de fundo introduzida por Zoran Zivkovic no trabalho Improved Adaptative
Gaussian Mixture Model for Background Subs-

traction (2004). Ele faz uso da distribuição gaussiana em cada pixel e do histórico recente dos
últimos frames para melhorar os resultados, assim reduzindo FP.
Para o problema proposto foi necessário
definir a área de interesse a ser analisada (Region of Interest - ROI), para que a análise de
movimentação seja feita apenas em áreas relevantes da cena, reduzindo a necessidade de recursos de processamento.
Com o intuito de melhorar os resultados
obtidos com a subtração de fundo, um parâmetro
de sensibilidade para detecções foi adicionado a
ferramenta, correspondente ao percentual da
área que sofre alteração em comparação com a
área de referência.
O projeto optou por utilizar a subtração de
fundo visto que modelos neuronais normalmente
possuem um custo de preparação muito maior, e
em geral, são projetados para lidar com uma
quantidade fixa de classes de objetos.
Para validação da técnica, utilizou-se uma
base de imagens fornecida pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI), além de outros vídeos públicos
com cenas de furto.

Resultados
Em uma das validações, utilizou-se um vídeo com aproximadamente 5 minutos contendo
um evento de furto de veículo em um estacionamento. O vídeo foi desmembrado em 9.192
frames, os quais necessitam de 50 segundos
para serem analisados. Com a sensibilidade em
30% ( ), a ferramenta apresentou um único
evento de saída, correspondendo exatamente ao
momento que o carro é furtado. Aumentando a
sensibilidade da ferramenta (5%) ( ) de movimentação no ROI para disparar um evento, foram reportados 18 eventos, apresentando a sondagem do infrator e a saída com o veículo . Desta
forma o agente de segurança precisaria analisar
no máximo 18 imagens/eventos para encontrar

a cena furto, ao invés das mais de 9,000 imagens.
Em uma segunda validação, analisou-se
um vídeo contendo o furto de uma bolsa, com 34
segundos de duração e 1081 frames. A ferramenta levou 5,32 segundos para analisar as imagens, utilizando a configuração de sensibilidade
de 30%, resultando na detecção de 7 eventos
pertinentes aos momentos em que a pessoa
deixa a bolsa na mesa, passa em frente a bolsa
e quando a bolsa é furtada. Aumentando a sensibilidade para 5%, obteve-se 3 eventos, referentes ao momento que a bolsa é colocada na
mesa, uma pessoa passa em frente da bolsa e
quando a bolsa é furtada. Devido ao aumento da
sensibilidade, naturalmente, espera-se um número maior de eventos. Porém, utiliza-se uma
técnica adicional para supressão de eventos contínuos. O aumento da sensibilidade de fato reporta um maior número de frames detectados,
porém estes estão conectados e portanto são suprimidos.

Conclusões
Os resultados preliminares demonstraramse satisfatórios, detectando os movimentos na
área demarcada (ROI), e exibindo em forma de
eventos, somente cenas relevantes ao agente de
segurança. Além disso, pode-se utilizar a configuração de sensibilidade para diversos ambientes sem necessidade de treinamento ou configurações prévias, adaptando-se bem às variações
de iluminação.
Palavras-chaves: Detecção de movimento, Processamento de Imagens, Subtração
de fundo, Detecção de furto
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Resumo
Introdução
O local de crime é uma cena complexa que
envolve múltiplos fatores. O olhar do perito sobre
os vestígios é fundamental para se alcançar respostas às perguntas do Heptâmetro de Quintiliano, e, em muitas vezes, o que parece ser irrelevante para a perícia, se torna essencial para o
destrinchamento do fato ocorrido.
O presente trabalho retrata um local de
crime contra a pessoa, onde uma vítima do sexo
feminino, no início da vida adulta, foi encontrada
morta no interior de seu apartamento, sem sinais
de violência e sem indícios relevantes que poderiam indicar um suicídio.
No local, poucos vestígios além do cadáver
foram observados. Porém, um frasco contendo
cápsulas de um suplemento fitoterápico[1], encontrado no local imediato, mas não ao lado da
vítima, se mostrou essencial para a investigação
do crime.
[1] Redufite. Composição do produto conforme descrito na embalagem: sene, gelatina,
cascara sagrada, espirulina, cavalinha, espinheira santa e carquejo doce. Conforme descrito
na embalagem, o suplemento é indicado para
pessoas que visam a redução de peso.

Objetivo
O trabalho tem como objetivo demonstrar
a importância da busca e correta identificação de
vestígios na cena de crime em certas configurações de locais de morte violenta, bem como sua
coleta e encaminhamento para exames internos,
no âmbito da criminalística. Objetiva-se, ainda,
demonstrar a relevância de exames laboratoriais
de medicamentos ou suplementos encontrados,
comumente negligenciados para que haja um levantamento de hipóteses adequado a respeito da
qualidade do crime e da dinâmica do local.

Métodos
No presente trabalho, é explorado um caso
de morte violenta periciado por uma das autoras,
com a descrição do caso e discussões sobre a importância da identificação e análise de vestígios
em casos análogos.
No local do crime, foram coletadas cápsulas de coloração branca e vermelha, encontradas
no interior do frasco de um suplemento fitoterápico. Tal frasco foi encontrado no cômodo em
que se encontrava a vítima. Em seguida, o vestígio foi encaminhado à Seção de Perícias e Análises Laboratoriais da Polícia Civil do Distrito Federal (SPAL/IC/DPTPCDF) para realização de
exames toxicológicos[KCdFG1] .
Também
foi
encaminhada
à
SPAL/IC/DPT/PCDF uma amostra do sangue da
vítima em estudo, coletado no Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal
(IML/PCDF), para realização de exames toxicológicos.
Por fim, na última etapa dos testes, foram
adquiridas amostras comerciais do suplemento
fitoterápico em questão. As amostras foram encaminhadas à SPAL/PCDF para realização de
exames toxicológicos.

Resultados
Os exames toxicológicos realizados no conteúdo das cápsulas arrecadadas no local de crime
detectaram as substâncias DIAZEPAM, SIBUTRAMINA e BUPROPIONA. As três constam na Portaria 344/98 da ANVISA, que dispõe sobre as substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. O diazepam na lista B1 (substância psicotrópica); a bupripiona na lista C1 (outras substâncias sujeitas a controle especial) e a sibutramina na lista B2 (substâncias psicotrópicas anorexígenas).
A amostra coletada do sangue da vítima e

as amostras comerciais do suplemento fitoterápico em questão estão em análise pela
SPAL/IC/DPT/PCDF visando investigar a presenta das substâncias controladas popularmente
conhecidas como DIAZEPAM, SIBUTRAMINA e
BUPROPIONA.

Conclusões
Os locais de crime muitas vezes envolvem
uma complexidade maior do que aquela que está
aparente para a equipe pericial. No caso em estudo, uma jovem adulta foi encontrada morta em
seu apartamento, sem sinais de ter sofrido violência. No mesmo ambiente havia capsulas de
um medicamento fitoterápico que foi arrecadado
e encaminhado para análises toxicológicas.
As análises toxicológicas do conteúdo das
capsulas demonstraram que sua composição
constituía em , no lugar de fitoterápicos, substâncias de uso controlado pela ANVISA (Diazepam, Sibutramina e Bupropiona). As mesmas
substâncias foram detectadas no exames toxicológicos realizados no sangue da vítima.
Frente ao apresentado, a equipe conclui
que, não só o medicamento em questão está
sendo comercializado contendo substâncias em
desconformidade com o disposto em sua embalagem, caracterizando uma falsificação e portanto um crime hediondo de acordo com o Código Penal Brasileiro, como também que o uso de
tal medicamento pode estar relacionado à morte
de uma jovem adulta, do sexo feminino que adquiriu e fez o uso do medicamento em questão.
Palavras-chaves: Identificação e coleta
de vestígios, Crime aparentemente sem vestígios, Suplementos naturais , Medicamentos controlados , Análises toxicológicas
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Resumo
Introdução
Em setembro de 2018 criminosos explodiram a sala cofre da agência principal da Caixa
Econômica Federal em Bauru/SP. A ação envolveu grande quantidade de explosivos, carros
blindados e armas de grosso calibre. Houve intensa troca de tiros entre os bandidos e a polícia
militar. A rápida reação da polícia resultou na
apreensão de diversos veículos e na recuperação
de dinheiro roubado, mas naquele momento não
houve prisões. Na ocasião foram realizados exames periciais pela Polícia Federal no local da explosão, nos arredores da agência, nos veículos e
em objetos coletados.
Alguns dias após o crime, a perícia foi novamente acionada, desta vez para analisar um
galpão possivelmente relacionado ao crime. O
galpão, com área aproximada de 240m2, estava
vazio, com exceção de uma pequena mala e algumas peças de roupas.

Objetivo
Os exames periciais apresentados no presente texto tiveram como objetivo buscar evidências que associassem o galpão à ação delituosa.

Métodos
Os exames foram realizados por análise direta do local, mediante medições com trena, registros fotográficos e coleta de vestígios com potencial de identificação de eventuais suspeitos.
Foi realizado procedimento para levantamento de impressões papilares latentes no galpão, porém não foi localizado nenhum fragmento
- inclusive em locais de uso comum.
A ausência completa de fragmentos de impressões digitais e palmares permitiu concluir
que o durante o uso do galpão houve a preocupação em não deixar ou efetuar a limpeza de tais

vestígios.
Foram feitas buscas por vestígios que pudessem permitir a identificação de pessoas por
meio da extração de perfil genético. Os Peritos
localizaram no chão do galpão e coletaram três
guimbas de cigarro. Também foi localizada uma
bolsa com treze itens de vestuário.
Após contato com a Área de Perícias em
Genética Forense do Instituto Nacional de Criminalística e considerando o aspecto de pouco uso
das demais peças, foram para lá encaminhados
os itens de maior probabilidade de conterem material para extração de perfil genético: as guimbas de cigarro, uma luva, um par de meias e uma
toalha de banho.
Apesar da coleta de vestígios biológicos e
dos resultados desses exames serem promissores, havia um problema: o tempo necessário
para realização desses exames, a não existência
de padrões genéticos para exame (caso aberto)
e ainda a suspeita de que a tais vestígios pudessem ter sido propositalmente deixados no local,
já que a quadrilha demonstrou extrema preocupação em não deixar outros vestígios, como impressões digitais.
O chão do galpão apresentava diversas
marcas de rolagem de pneus. Considerando que
havia sido demanda análise pericial de veículos
relacionados à explosão da agência da CEF, os
peritos passaram a registrar estas marcas com o
objetivo de compará-las aos pneus dos veículos.
De início, tentou-se a comparação das fotografias dos pneus dos veículos apreendidos
com as fotografias das marcações existentes no
piso do galpão. Tal técnica demonstrou-se inadequada, já que além de as marcações se apresentarem invertidas em relação aos pneus, a captura
fotográfica dos pneus não se mostrou suficiente
para registrar quais detalhes cada pneu imprime
ao rodar no solo.
Após algumas tentativas de tratamento de
imagens, os peritos verificaram que seria necessário decalcar os pneus para em seguida efetuar
a comparação com as impressões deixadas no

solo. Tal procedimento assemelha-se àquele realizado com impressões digitais. Os resultados
satisfatórios foram obtidos utilizando o seguinte
método: i) mistura-se 3 partes de tinta esmalte
solúvel em água de cor preta para 1 parte de
água ii) utiliza-se rolo de pintura para passar
uma da mistura no pneu a ser decalcado iii) utiliza-se cartolina de cor branca para extrair o decalque do pneu iv) após secagem, recorta-se a
marcação e coloca-a ao lado da marcação existente no solo.

Resultados
A análise minuciosa do chão do galpão permitiu localizar diversas marcações produziadas
por pneus de véiculos. Como resultado dos métodos de comparação empregados, constatou-se
que o galpão possuía marcações no solo compatíveis com impressões deixadas por pneus instalados em 7 (sete) dos veículos apreendidos relacionados à explosão da agência da CEF de Bauru.
Os resultados obtidos foram fundamentais
para associar o galpão ao evento criminoso e
possibilitar uma nova linha investigativa, notadamente a investigação das pessoas responsáveis
pela locação do imóvel.

Conclusões
A técnica de tingimento dos pneus utilizando a mistura de tinta esmalte e água, seguida
do decalque em cartolina e confronto com marcações existentes no solo mostrou eficiente na
comprovação de que os veículos envolvidos na
ação delituosa estiveram no local periciado.
Palavras-chaves: marca, pneu, local,
crime

