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ANÁLISE DE CRUZAMENTOS DE TRAÇOS HETEROGÊNEOS
PRODUZIDOS COM CANETA ESFEROGRÁFICA E IMPRESSOS
COMPUTACIONAIS POR MEIO DE ILUMINAÇÃO COAXIAL

SILVA, E. S. C.a*
a

Núcleo Técnico Cientíﬁco da Polícia Federal em Santos, Santos, São Paulo, Brasil, CEP 11.010-021
*e-mail: erick.escs@dpf.gov.br

Introdução: O estudo da ordem de aposição dos
traços em um documento revela-se como uma
questão com múltiplas abordagens, a depender dos
equipamentos, instrumentos escritores e suportes
utilizados. O estabelecimento da sequência de produção
dos traços pode assumir relevância jurídica tanto na
esfera cível como na esfera penal e ganha relevo nos
exames documentoscópicos quando se questiona, por
exemplo, se a assinatura foi aposta em um documento
sem outros preenchimentos. Entre os cruzamentos de
traços heterogêneos, aqueles produzidos com o uso de
caneta esferográﬁca e de um sistema computacional
de impressão (principalmente com tecnologia a jato de
tinta ou com tecnologia a toner) são os que chegam em
maior número para a realização de exames periciais.
Objetivo: Identiﬁcar a sequência de aposição de traços
produzidos com o uso de caneta esferográﬁca e tecnologia
de impressão a jato de tinta ou toner, com o uso de uma
metodologia simples e rápida com o uso de iluminação
coaxial existente em comparadores espectrais.

a produção dos lançamentos, as intersecções existentes
foram observadas por meio de comparador espectral
modelo VSC 5000, marca Foster e Freeman, utilizando
iluminação coaxial.
Resultados e Discussões: Foi possível distinguir a sequência
de aposição de traços das 08 (oito) combinações utilizadas
nesse artigo, somente com base no brilho produzido na
região da intersecção, quando a caneta esferográﬁca
encontrava-se acima do impresso computacional,
conforme exempliﬁcado nas ﬁguras 1 e 2.
Figura 1 – Resultado do cruzamento de traços toner/caneta
esferográﬁca de tinta pastosa azul.

Figura 2 – Resultado do cruzamento de traços caneta
esferográﬁca de tinta pastosa azul/toner.

Metodologia: Foram produzidos traços em 04 (quatro)
folhas de papel na cor branca, formato A4, conforme
tabela 1, obtendo-se 08 (oito) combinações.
Tabela 1 – Ordem de lançamento dos traços nas folhas de papel
Folha Primeiro traço

Segundo Traço

1

Jato de tinta

Esferográﬁca (azul e preta)

2

Esferográﬁca (azul e preta)

Jato de tinta

3

Toner

Esferográﬁca (azul e preta)

4

Esferográﬁca (azul e preta)

Toner

Foram utilizadas 02 (duas) canetas esferográﬁcas de
tinta pastosa, uma na cor azul e outra na cor preta. Após

Conclusão: O método apresentado foi eﬁciente para
identiﬁcar a sequência de aposição entre lançamentos
produzidos com canetas esferográﬁcas de tintas
pastosas nas cores azul e preta e lançamentos gerados
por impressos computacionais, com tecnologias a jato
de tinta e a toner.
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ANÁLISE POR COMPONENTES PRINCIPAIS:
UMA APLICAÇÃO EM GRAFOSCOPIA1

CUELBAS, C. J.a*; VILLELA, C. A. X.b
b

a
Polícia Federal, Campinas, SP, Brasil, 13020-110
Polícia Federal, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90160-093
*e-mail: claudiocuelbas.cjc@dpf.gov.br

Introdução: Em grafoscopia as instituições que
realizam exames periciais grafoscópicos buscam suas
padronizações internas, como ocorre no Instituto
Nacional de Criminalística da Polícia Federal2 e no Instituto
Forense da Holanda3. Existem ainda, normatizações
orientando sobre o treinamento necessário para a
emissão de opinião e sobre a abrangência do trabalho dos
peritos grafoscópicos4. Entretanto, cada perito imprime
sua estratégia de trabalho e avalia as características dos
lançamentos de uma forma própria, personalizada.

punho. Foi possível veriﬁcar que cada perito apresenta um
comportamento repetitivo no que se refere às atribuições
dos pesos das características, enquanto alguns selecionam
menos variáveis para a individualização, outros se valem
de um número maior delas. Devido a esse fato, existe
uma separação entre os peritos quando se analisa os
resultados das pontuações das características dos exames
grafoscópicos, conforme gráﬁco abaixo.
Gráﬁco dos escores e pesos nos eixos dos componentes
principais 1 e 2 para os dados tratados.

Objetivos: Aplicar a técnica de análise por componentes
principais - ACP em grafoscopia para identiﬁcar a
inﬂuência das características das escritas nos exames
dos peritos.
Metodologia: Utilizaram-se dez (10) conjuntos de
materiais gráﬁcos padrões com texto em letras
cursivas e de forma, com numerais e variando-se os
campos gráﬁcos. Os materiais foram examinados por
cinco (5) peritos que responderam formulários de
pesquisas buscando mensurar a importância relativa
das características das escritas. Os lançamentos gráﬁcos
padrões foram examinados como objetos (ni) e descritos
como uma série de vinte e uma (21) variáveis, ou
características gráﬁcas (pi), a partir das respostas dos
peritos nos formulários. A descrição do comportamento
dos objetos (nis) em todas as dimensões das possíveis
variáveis estudadas (pis) mostra-se complexa. O uso
de ACP, então, busca reduzir tal dimensionalidade dos
dados permitindo uma melhor avaliação das interações
existentes entre as variáveis. A técnica ACP transforma
a matriz original no produto de duas matrizes menores,
restando o erro, como segue:
Anxp = Tnxq Pt qxp + Enxp
onde, T trata-se de uma matriz de escores (scores),
P de uma matriz de pesos (loadings) e E a matriz de
resíduos, sendo que q indica o número de componentes
principais necessários para cada conjunto de dados para
descrever o máximo de variância do conjunto. Utilizouse a linguagem R5 e o pacote Vegan5 para a realização
dos cálculos de ACP para o conjunto de dados.
Resultados e Discussões: Veriﬁcou-se que os peritos não
atribuem os mesmos pesos às características apresentadas
para as individualizações dos punhos, bem como alteram
as características que consideram relevantes de punho para

Conclusão: A ACP indicou que os peritos não são
homogêneos ao atribuírem os pesos às variáveis
(características gráﬁcas), bem como escolhem variáveis
diferentes para descreverem os diversos punhos.
CUELBAS, C.J. Uma Aplicação da Técnica Análise de
Componentes Principais em Grafoscopia – Monograﬁa II –
Curso de Especialização em Documentoscopia – Academia
Nacional de Polícia – Brasília, 2014.
2 Brasil. Instituto Nacional de Criminalística. Manual de
Procedimento Pericial – Documentoscopia – Elaboração de
Laudos de Exames Grafoscópicos. Brasília: Instituto Nacional
de Criminalística, 2010.
3
VILLELA, C. A. X. Tradução do original: Comparative
Handwriting Examination – Expert Annex. Departamento de
Polícia Federal, Brasil, 2012.
4
ASTM Internacional. E2388 – 11: Standard Guide for Minimum
Training Requeriments for Forensic Document Examiners.
United States, 2011
5
R Development Core Team. R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, 2011, Disponível em:
URL http://www.R-project.org/.
1

18

EXAMES GRAFOSCÓPICOS NA PERCEPÇÃO DE JUÍZES E
DELEGADOS FEDERAIS: CONFIABILIDADE X CREDIBILIDADE

NASCIMENTO, A. S.a*
a

Polícia Federal, Santarém, Pará, Brasil, 68.025-740
*e-mail: pcfalderly@yahoo.com.br

Introdução: O exame grafoscópico consiste em um
processo de discriminação cujo objetivo principal
é identiﬁcar a autoria de manuscritos. Ele depende
de avaliações quantitativas e qualitativas feitas pelo
examinador, consequentemente, suas conclusões estão
sujeitas a um nível de subjetivismo que tem sido objeto
de críticas. Estudos realizados no Brasil e em outros
países constataram que as conclusões em grafoscoppia
estão sujeitas a taxas de erro, sendo estas relativamente
altas quando se trata de escritas disfarçadas. Observese que o laudo pericial, elaborado por peritos oﬁciais,
está inserido no contexto da persecução penal, e seu
ﬁm primordial é fornecer à justiça conclusões técnicas
fundadas em vestígios materiais.
Objetivos: O presente trabalho objetivou avaliar o
entendimento de Delegados e Juízes Federais em relação
à conﬁança, à taxa de erro, à relevância, à clareza, à
objetividade e à exatidão das conclusões dos exames
grafoscópicos.
Metodologia: Foi elaborado e aplicado um questionário
para avaliar a percepção de delegados e juízes em relação
às conclusões dos laudos grafoscópicos. O questionário
era formado por nove quesitos, sendo oito objetivos, e o
último discursivo, a ﬁm de possibilitar que o participante
da pesquisa registrasse livremente comentários acerca
das conclusões dos exames grafoscópicos e do trabalho
pericial de uma maneira geral. O grupo de voluntários
consistia em delegados e juízes que estiveram lotados
no estado do Pará no período de 2009 a 2014. As
perguntas foram enviadas no formato de arquivo .doc
para o e-mail institucional de 38 (trinta e oito) delegados
e 22 (vinte e dois) juízes. Obtiveram-se respostas de 18
(dezoito) Delegados de Polícia Federal e de 5 (cinco)
Juízes Federais.
Resultados e Discussões: Em relação ao grau de
conﬁança e à taxa de erro para as conclusões dos exames
grafoscópicos os participantes revelaram em sua maioria
ter uma conﬁança superior a 50%, porém inferior a 100%
no resultado do laudo. Os delegados estimaram que a
taxa de erro do exame é inferior a 10%, sendo que 16,7%
deles acreditam que esta taxa seja 0 (zero). Para 80% dos

magistrados a taxa de erro é inferior a 10% e nenhum
deles acredita que a taxa seja 0 (zero). Constatou-se
que há uma percepção quase unânime entre delegados
e magistrados de que as conclusões categóricas são
imprescindíveis, assim 94,4% dos delegados e 100%
dos juízes responderam que é imprescindível que as
conclusões sejam, sempre ou na maior parte das vezes,
categóricas. Por outro lado, houve uma divergência
de entendimento entre os dois grupos (delegados
e magistrados) quanto à relevância das conclusões
qualiﬁcadas, em termos de probabilidade, pois 61,1%
dos delegados aﬁrmou que tais respostas, sempre ou
na maior parte das vezes, não têm relevância como
prova. Este foi o entendimento de 40% dos magistrados.
Apesar disso, todos os magistrados aﬁrmaram que as
conclusões qualiﬁcadas mediante o emprego de escalas
de probabilidade trariam contribuição para a deﬁnição da
sentença. Os voluntários avaliaram cinco características
das conclusões dos laudos grafoscópicos mediante a
atribuição de notas em uma escala de 0 (zero) a 10. Ver
a Tabela 1 abaixo.
Tabela 1 – Valor médio da avaliação de características das
conclusões em grafoscopia.
Característica avaliada
Linguagem técnica
Objetividade e precisão
Argumentação
Exatidão
Clareza

DPF*
9
8
9
9
9

JF**
8
8,2
8,8
8,8
8,6

*DPF – Delegado de Polícia Federal; **JF – Juiz Federal

Conclusão: Os participantes revelaram, em sua maioria,
conﬁar no resultado dos exames e acreditar que a taxa
de erro seja inferior a 10%, além do que, avaliaram com
uma nota média de 9 características das conclusões,
como, linguagem técnica, objetividade e precisão,
argumentação, exatidão e clareza. Por ﬁm, a pesquisa
revelou que há uma expectativa, por parte de delegados
e juízes federais, de que as conclusões dos exames
grafoscópicos, em regra, sejam categóricas e não
qualiﬁcadas (em termos de probabilidade).
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PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA EXAMES
GRAFOSCÓPICOS BASEADA EM IMAGENS DIGITALIZADAS

KUNII, P. A.a*
a

Setor Técnico-Cientíﬁco - Polícia Federal no Paraná, Curitiba, PR, Brasil, 82640-040
*e-mail: akira.pak@dpf.gov.br

Introdução: O exame grafoscópico consiste, via de regra,
no exame comparativo entre manuscritos questionados
e manuscritos padrões. Os manuscritos questionados
e os padrões gráﬁcos naturais encontram-se apostos
sobre os mais variados suportes, que trazem consigo
diversos tipos de informações irrelevantes para a
realização do exame [1]. Informações irrelevantes são
fontes potenciais de contaminação cognitiva, o que
compromete a conﬁabilidade das conclusões periciais.
Como forma de reduzir a exposição do perito grafoscópico
a informações desnecessárias ao exame, propõe-se uma
metodologia baseada na digitalização dos documentos
questionados, submetendo-se ao perito apenas os
trechos necessários à realização dos confrontos entre
manuscritos questionados e padrões.
Objetivos: Apresentar uma metodologia para realização
de exames grafoscópicos baseada em imagens
digitalizadas dos documentos questionados.
Metodologia: A proposta consiste nos seguintes itens:
- especiﬁcar conﬁgurações e métodos de emprego
dos equipamentos de digitalização (scanner, câmera
fotográﬁca, vídeo comparador espectral), de acordo
com as características dos exames.
- deﬁnir ﬂuxo de trabalho para produção das imagens
digitalizadas e realização dos exames, com divisão
destas tarefas entre dois peritos.
- deﬁnir etapas de processamento de imagens préexame (correções de iluminação, contraste, escala)
e durante o exame (sobreposições, medições,
destaque de traços etc.), com emprego de software
livre (GIMP).

Resultados e Discussões: Espera-se, com o emprego da
metodologia ora proposta, que o perito grafoscópico
responsável pelos exames esteja menos sujeito aos efeitos
da exposição a informações de contexto irrelevantes
aos exames, daí resultando conclusões mais conﬁáveis.
A divisão de tarefas entre um perito responsável pela
digitalização dos documentos e outro responsável pelos
exames encontra amparo na literatura cientíﬁca [2]. O
exame realizado em imagens digitalizadas dos documentos
também reduz o manuseio dos originais, auxiliando na
preservação de suas características. Outro resultado é
a possibilidade de se distribuir solicitações de exame de
maneira ágil entre diferentes unidades de criminalística,
sem a necessidade de envio dos originais físicos.
Conclusão: A metodologia proposta está alinhada com
as recentes transformações por que vêm passando
as Ciências Forenses em nível global, onde o viés
cognitivo é identiﬁcado como um dos principais fatores
a comprometer a conﬁabilidade dos exames periciais.
Reduzir a exposição do perito grafoscópico a informações
de contexto presentes nos documentos questionados e
nos padrões naturais permitirá que o exame seja baseado
cada vez mais nas características dos manuscritos, e cada
vez menos em informações irrelevantes e subjetivas.
1
Dror IE, Thompson WC, Meissner CA, Kornﬁeld I, Krane D,
Saks M, Risinger M. Context Management Toolbox: A Linear
Sequential Unmasking (LSU) Approach for Minimizing Cognitive
Bias in Forensic Decision Making. Journal of Forensic Sciences,
60 (4), 1111-1112, 2015.
2
Found, Bryan et al. The management of domain irrelevant context
information in forensic handwriting examination casework.
Science and Justice , Volume 53 , Issue 2 , 154 - 158, 2013.
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Introdução: A eletrofotograﬁa é a tecnologia de
impressão sem impacto mais utilizada atualmente,
encontradas em impressoras eletrônicas digitais laser,
LED e LCD. No ambiente corporativo destaca-se o uso das
impressoras a laser, devido à qualidade, ao baixo custo, à
rapidez e ao pouco ruído na impressão. A disseminação
da eletrofotograﬁa e o alto volume de material impresso
por essa tecnologia desperta a curiosidade empírica,
notadamente em relação à possibilidade de remoção
do toner. A utilidade prática de uma remoção efetiva do
toner inclui a reutilização do papel, com o potencial de
propiciar um uso e produção mais consciente do papel.
Por outro lado, a remoção do toner também possibilitaria
a consecução de objetivos escusos, tal como alteração
não autorizada em documentos para o cometimento de
fraudes documentais.
Objetivos: O presente trabalho tem por objetivo
conduzir um ensaio de remoção de impressões a toner
seco (dry toner) submetidas a diferentes exposições em
fonte de calor e à uma mistura química (Clorofórmio
e Dimetilsulfóxido). O estudo é conduzido por duas
hipóteses:
Hipótese 1: As impressões com toner podem ser
removidas com a aplicação de uma fonte de calor
sob determinadas condições de pressão e tempo de
exposição.
Hipótese 2: As impressões com toner podem ser
removidas com a aplicação de uma mistura de Clorofórmio
e Dimetilsulfóxido sob determinadas condições de
agitamento ultrassônico e tempo de exposição.
Metodologia: Para a realização do estudo foram utilizadas
três impressoras multifuncionais eletrofotográﬁcas,
sendo duas delas monocromática e uma policromática.
Todos os impressos produzidos por cada modelo de
impressora foram submetidos à exposição de fonte de
calor de 1 a 10 minutos, em uma temperatura que variou
de 80ºC a 200ºC e uma pressão de 700Pa. Entre a folha

impressa e a fonte de calor foi inserida uma folha de papel
normal em branco. Como teste adicional, os impressos
foram também submetidos a uma mistura de solventes
químicos (40% Clorofórmio e 60% Dimetilsulfóxido), com
e sem agitação por ultrassom e com tempo de exposição
à mistura química de 1, 2 e de 4 minutos.
Resultados e Discussões: O processo de remoção de
toner por fonte de calor mostrou-se pouco eﬁciente,
removendo apenas uma porção pequena das impressões.
As constatações mais signiﬁcativas foram obtidas com
maior tempo de exposição (acima de 5 minutos) e
altas temperaturas (acima de 140ºC). Esse método de
remoção apresenta o efeito adverso de escurecimento
do papel na parte submetida à fonte de calor. Por sua
vez, a mistura de 40% de Clorofórmio com 60% de
Dimetilsulfóxido apresenta um alto nível de remoção,
embora não suﬁciente para eliminar todo o toner da
amostra. Salienta-se ainda que; (i) o resultado variou
em relação ao tipo de toner utilizado, (ii) a exposição
do papel à mistura de solventes químicos muda a
conformação das ﬁbras do papel.
Conclusão: Esse artigo é um dos primeiros a conduzir um
experimento sistematizado de comparação de remoção
de toner por fonte de calor e por solventes químicos. O
ensaio possibilitou constatar que os métodos aplicados
não foram eﬁcientes para remover integralmente o
toner dos documentos, além de provocar os seguintes
efeitos adversos: (i) escurecimento do papel, no caso da
aplicação da fonte de calor, (ii) alteração da conformação
das ﬁbras do papel, no caso do uso da mistura química.
Outros parâmetros poderão ser utilizados em pesquisa
futura, visando resultados mais signiﬁcativos. Entre eles,
a aplicação de uma combinação diferente de solventes
químicos.
Agradecimento: Aos colegas do Setor Técnico Cientíﬁco
da Polícia Federal em Florianópolis (SC).
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Introdução: A identiﬁcação humana pode ser realizada
pela análise de características físicas ou análise de
marcadores de DNA, como STRs (Short Tandem Repeats)
e SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms). Os STRs
apresentam alto grau de polimorﬁsmo e alto poder
de discriminação. Os SNPs em comparação com os
STRs, apesar de serem menos informativos devido sua
natureza bi-alélica, possuem menor taxa de mutação,
suas análises multiplex são mais ﬂexíveis e conﬁáveis,
além disso consegue-se bons resultados mesmo
com amostras de DNA degradado, o que é muito útil
principalmente em casos forenses. O sistema SNPforID
52-plex é um conjunto de 52 SNPs a ﬁm de realizar a
identiﬁcação humana, que vem sendo utilizado em
diferentes populações1.

observados 4 desvios, o que não difere signiﬁcativamente
dos 2,5 desvios esperados ao acaso (χ2 = 0,9474; p =
0,3304). A informatividade forense pode ser analisada
estatisticamente em termos de parâmetros forenses,
os quais avaliam a utilidade relativa dos marcadores
genéticos. Quanto maior o poder de exclusão e menor a
probabilidade de match (maior poder de discriminação),
melhor é o marcador para aplicações em identiﬁcação
humana. Tais parâmetros, considerando-se todo o
conjunto de marcadores, estão descritos na Tabela 1,
incluindo os valores determinados nesta pesquisa.
Tabela 1 - Parâmetros forenses do sistema SNPforID 52-plex em
diferentes populações.

Objetivos: Analisar os 52 SNPs que compõem o sistema
52-plex (SNPforID) em 340 indivíduos miscigenados
da região da cidade de Ribeirão Preto (SP) utilizando a
plataforma MiSeq Personal Sequencer (Illumina Inc.).
Metodologia: O DNA das amostras de sangue foi
extraído por salting-out. As bibliotecas de fragmentos
foram geradas por meio do ensaio Haloplex (Agilent
Technologies, Inc). O sequenciamento realizado no
MiSeq (Illumina) gerou milhões de reads, que foram
trimadas e alinhadas ao genoma humano por meio dos
pacotes cutadapt e BWA. Os pacotes GATK e VCFx foram
empregados para genotipagem de cada SNP. Aderência
ao equilíbrio de Hardy-Weinberg foi analisada pelo
software Genepop 4.51. Os parâmetros forenses foram
estimados com o auxílio da planilha PowerStats v12
(Promega) e do software Microsoft Excel. O projeto de
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da FFCLRP-USP, de acordo com o Processo CEP-FFCLRP
CAAE n.º 25696413.7.0000.5407.
Resultados e Discussões: No presente estudo, dois
dos 52 marcadores não puderam ser analisados e 178
(1,05%) dos 17.000 genótipos apresentaram cobertura
considerada insuﬁciente para sua determinação. Em
relação à aderência dos 50 marcadores ao equilíbrio de
Hardy-Weinberg na população de Ribeirão Preto, foram

População

Probabilidade de
match combinada

Poder de exclusão
combinado

África

4,80E-17

0,9971

América

2,50E-19

0,9993

Europa

3,90E-21

0,9998

Leste Asiático

9,50E-19

0,9991

Oceania

5,20E-16

0,9958

Ribeirão Preto

1,18E-20

0,9997

Fonte: 2, 3

Conclusão: Análise forense utilizando sequenciamento
de nova geração apresentou alta eﬁciência, além disso
os parâmetros forenses comprovam que o sistema
SNPforID 52-plex é aplicável à identiﬁcação humana na
população brasileira.
Sanchez JJ, Phillips C, Borsting C, Balogh K, Bogus M,
Fondevila M, et al. A multiplex assay with 52 single nucleotide
polymorphisms for human identiﬁcation. Electrophoresis
2006;27:1713-24.
2
Moreno F, Freire-Aradas A, Phillips C, Fondevila M, Carracedo
Á, Lareu MV. SNP variation with latitude: Analysis of the
SNPforID 52-plex markers in north, mid-region and south
Chilean populations. Forensic Science International: Genetics
2014;10:12-6.
3
Santos C, Phillips C, Fondevila M, Porras-Hurtado L, Carracedo
Á, Souto L, et al. A study of East Timor variability using the
SNPforID 52-plex SNP panel. Forensic Science International:
Genetics 2011;5:e25-e6.
1
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Introdução: A utilização do sequenciamento de Sanger
como método padrão para análises de DNA mitocondrial
apresenta problemas importantes como escalabilidade
e custo, o que limita seu uso além das regiões
normalmente avaliadas (HV-I e HV-II). O emprego de
técnicas de sequenciamento paralelo massivo pode
representar uma solução para estas questões. O
processamento de alguns tipos de amostras de interesse
forense pode ser particularmente beneﬁciados por este
processo, incluindo amostras antigas, com elevado grau
de degradação ou cuja natureza diﬁculta a obtenção de
DNA.
Objetivos: Testar o emprego de técnicas de
sequenciamen-to paralelo massivo em amostras de DNA
obtidas a partir de ossadas antigas, com abordagem
visando aplicações de interesse forense.
Metodologia: 14 amostras de DNA obtidas a partir de
ossadas humanas com idades entre 245 e 165 anos
recuperadas em sítio arqueológico (cemitério da Cúria
Metropolitana de Porto Alegre/RS) foram extraídas a
partir de dentes utilizando os kits comerciais NucleoSpin
Tissue ou PrepFiler BTA DNA Extraction Kit, com utilização
da plataforma automatizada Automate Express. O DNA
obtido das amostras foi então quantiﬁcado e sequenciado
simultaneamente (até 48 amostras por chip) em duas
corridas distintas no sequenciador de nova geração IonPGM com utilização do painel para sequenciamento de
DNA mitocondrial humano Precision ID mtDNA Whole
Genome. Os resultados foram analisados através de
plug-ins nativos do Ion-PGM e dos softwares IGV e
CIRCO. A classiﬁcação dos haplogrupos obtidos foi feita
com base nos softwares EMPOP e HAPLOGREP. Todos
os ensaios analíticos foram realizados de acordo com as
recomendações dos fabricantes.
Resultados e Discussões: Das 14 amostras analisadas,
foi possível a obtenção da sequencia completa do DNA

mitocondrial humano a partir de 9 amostras avaliadas,
mesmo a partir de quantidades inferiores a 0,5ng de
DNA total. As amostras onde não foi possível a obtenção
da sequencia integral do mtDNA humano parecem estar
relacionadas à qualidade ou quantidade do DNA utilizado
no exame. As sequencias obtidas para as amostras
presentes nas duas corridas distintas mostraram elevada
precisão e reprodutibilidade para a técnica utilizada, se
mostrando aptas a emprego em análises de interesse
forense. A cobertura média de leituras obtida (superior
a 350x) indica que a técnica pode ser utilizada na análise
simultânea de um número signiﬁcativo de amostras
diferentes em um único ensaio. Foi possível observar
um reduzido número de erros de chamada na bases,
os quais se localizam geralmente próximos a regiões
homopoliméricas (principalmente em C-strecthes).
Tais erros, entretanto, foram facilmente identiﬁcados
por se apresentarem como variantes minoritárias, com
número de leituras inferior a 30% do total para aquela
base especíﬁca. A existência deste tipo de erro pode,
entretanto, prejudicar a identiﬁcação e interpretação de
variantes oriundas de heteroplasmias. Os haplótipos das
amostras foram classiﬁcados ainda de acordo com suas
origens, sendo estas identiﬁcadas como africana (n=7)
e nativo-americana (n=2), não tendo sido encontrados
exemplares com DNA mitocondrial de origem europeia.
A robustez do ensaio pode estar relacionada ao desenho
do painel empregado, que utiliza 160 amplicons de
tamanho reduzido e parcialmente redundantes, o
que facilita a utilização em amostras potencialmente
degradadas.
Conclusão: Os dados obtidos sugerem que a técnica
empregada pode ser utilizada na obtenção simultânea
de signiﬁcativo número de sequencias completas e
conﬁáveis de DNA mitocondrial humano a partir de
amostras biológicas de elevado interesse forense, como
ossadas.
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Introdução: A genética forense possui uma contribuição
imensa no processo de investigação criminal. Em sua
maioria, as amostras biológicas encontram-se degradadas
devido ao fato de tratar-se de uma cena de crime; de
material encontrado após muito tempo ou ainda a
coleta em um cadáver que pode estar em diferentes
estágios de decomposição. Devemos considerar que hoje
existem técnicas que são capazes inclusive de identiﬁcar
os traços de DNA (trace DNA), ainda assim é importante
ressaltar que quanto melhor a qualidade da amostra,
mais técnicas podem ser realizadas e consequentemente
mais ﬁdedignas serão o resultado das análises1,2.
Objetivo: Avaliar a qualidade de amostras de DNA de
pele e músculo de animais que vieram a óbito.
Metodologia: Foram coletadas amostras de maneira
aleatória de tecidos de animais que foram submetidos
ao exame necroscópico no Laboratório de Medicina
Veterinária Legal da Faculdade de Medicina Veterinária
e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista, Campus
de Botucatu, no período de março a novembro de 2016.
Os tecidos coletados foram músculo (região lombar) e
pele de um tamanho aproximado de 1cm2, em seguida
armazenados em freezer a -80oC. Utilizou-se para
extração o kit ReliaPrep DNA tissue da Promega® segundo
instruções do fabricante, e para veriﬁcar a qualidade e
quantidade do DNA extraído foi utilizado o equipamento
Nanovue®, onde mensurou-se a concentração, relação
260/280 e 260/230. Para a apresentação dos resultados
foi realizada análise estatística descritiva e o teste
Wilcoxon para amostras pareadas e não paramétricas
ao nível de p<0,05, para tal utilizou-se o programa
GraphPad Prism®.
Resultados e Discussões: Foram coletadas amostras
pareadas de 15 espécies de animais: tatu galinha
(Dasypus novemcinctus), lebre (Sylvilagus brasiliensis),
porquinho-da-índia (Cavia porcellus), chinchila (Chinchila
spp.), onça pintada (Pantera onca), Sussuarana (Puma
concolor), Gambá (Didelphis albiventris), tamanduá
bandeira (Myrmecophaga tridactyla), tamanduá mirim
(Tamandua tetradactyla), cachorro-do-mato (Cerdocyon

thous), cotia (Dasyprocta aguti), jacaretinga (Caiman
crocodilus), bugio (Alouatta spp.), cervo do pantanal
(Blastocerus dichomotus), furão (Mustela putorious
furo); em diferentes estágios de decomposição. A média
da concentração (µg/µL) obtidos da quantiﬁcação das
amostras de DNA foram: nas amostras de músculo
0,18±0,02 e pele 0,15±0,02, sem diferença signiﬁcativa
(P>0,05). Para a relação 260/280, que veriﬁca a pureza
do DNA, nas amostras de tecido muscular a média obtida
foi 2,00±0,01 e nas amostras de tecido epitelial foram
1,95±0,02. Ao fazer a comparação entre as médias das
amostras foram signiﬁcativamente distintas (P<0,05). E
por ﬁm, a análise da relação 260/230, que demonstra
a concentração em relação à metabólitos secundários
e componentes do tampão, foi 2,34±0,11 nas amostras
de músculo e 2,26±0,16 nas amostras de pele, e não
houve diferença signiﬁcativa (P>0,05). Quanto maior
a concentração de DNA em uma amostra melhor, pois
haverá mais material para que possam ser realizadas
diversas técnicas moleculares. Na literatura estão
padronizados os valores entre 1,8 à 2,2 para a relação
260/280 e 2,0 à 2,2 para a relação 260/230. Embora os
animais estivessem em sua maioria em câmera fria até a
realização do procedimento necroscópico, o período de
morte era variado, porém não foi estabelecido nenhum
parâmetro para comparar este tempo de morte e a
qualidade do DNA.
Conclusão: As amostras analisadas se mostraram
relativamente homogêneas para os parâmetros
analisados, apresentaram boa concentração, sendo
signiﬁcativa apenas a diferença na relação 260/280 para
pele e músculo e apresentarem uma média maior que os
valores de referência para a relação 260/230.
Agradecimento: CAPES – Edital Pró-forenses 25/2014.
1- GONÇALVES, BP; WASKO, AP. Genética da conservação
aplicada ao tráﬁco ilegal de aves. Saúde, Ética & Justiça. v.13,
p.79-83, 2013.
2- DECANINO, D. O papel de marcadores moleculares na
genética forense. v.5, n.2, p.18-27, 2016.
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Introdução: O progresso cientíﬁco e tecnológico na Genética
Forense tem permitido novas implementações como a
criação de banco de dados genéticos, que contribuem
para o desenvolvimento de programas para identiﬁcação
humana, com a ﬁnalidade de armazenar e integrar perﬁs
genéticos, na busca da resolução de casos criminais1.
Objetivos: Nesse contexto, o objetivo desse trabalho
é analisar as publicações de estudos envolvendo a
utilização do Banco de Dados de DNA no Brasil e no
mundo, suas contribuições para a elucidação de crimes,
evidenciando as principais diﬁculdades enfrentadas para
seu pleno funcionamento.
Metodologia: Foi realizado levantamento bibliográﬁco
de artigos publicados por pesquisadores em revistas
cientíﬁcas indexadas em bases de dados, que compõe a
Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando o descritor “banco
de dados de DNA forense”. Os critérios de inclusão foram
artigos cientíﬁcos publicados em periódicos, nacionais
e internacionais, que fazem referência a importância do
banco de dados de DNA forense na resolução de crimes.
Resultados e Discussões: Foram encontrados 115 artigos,
dos quais 110 fazem parte da base de dados MEDLINE, 04
no IBECS e 01 LILACS. Deste total foram selecionados 58
artigos e excluídos os que não atendiam ao tema proposto
ou cujo assunto principal era outro. Dentre os principais
temas abordados no estudo realizado, a base legal que
trata do banco de dados de DNA forense é mencionada
em vários artigos, demonstrando que a questão jurídica
envolvendo esse meio de prova não está paciﬁcado no
mundo. No Brasil o tema foi bastante discutido até a
promulgação da Lei 12.654 de 28 de maio de 2012, que
prevê a coleta de perﬁl genético de condenados e os
identiﬁcados criminalmente. Essa lei, apesar de vir com
atraso, trouxe em seu bojo uma preocupação com o
armazenamento seguro dos perﬁs genéticos em banco
de dados, que deve ser gerenciado por unidade oﬁcial de
perícia. Além disso, determinou que os perﬁs constantes
no banco de dados forense deverão ter caráter sigiloso, não
poderão revelar traços somáticos ou comportamentais e
não poderão ser usados para ﬁns diversos do previsto em
lei, resguardando assim a privacidade e intimidade dos
indivíduos. Há muitos pontos de vista conﬂitantes entre
países detentores de bancos de dados de DNA, no que diz
respeito à manutenção dos dados. Na Inglaterra, País de
Gales e Irlanda do Norte, desde 2004, qualquer indivíduo
que fosse detido tinha uma amostra de DNA coletada e
inserida no banco de dados. Mesmo que a queixa fosse

retirada, o suspeito fosse absolvido ou depois de cumprida
a pena, o perﬁl de DNA era mantido. Notavelmente outra
parte do Reino Unido, a Escócia, era um exemplo mais
racional a ser seguido, no que diz respeito à retenção dos
perﬁs de DNA. Lá as amostras são destruídas se o indivíduo
não for condenado. No caso de suspeitos de certos crimes
sexuais ou violentos, as amostras são mantidas2. A coleta de
DNA em suspeitos que já era feita na maioria dos estados
americanos deve expandir-se ainda mais após a decisão do
Supremo Tribunal dos EUA de 2013, que conﬁrmou uma
lei estadual permitindo a amostragem de DNA obrigatório
e sem mandado de pessoas detidas por infrações graves3.
Existem ainda signiﬁcativas divergências quanto ao tempo
de armazenamento dos dados genéticos cadastrados
no programa, visto que no Brasil pretende-se manter
apenas até a prescrição do delito, nos EUA e Reino Unido
almeja-se arquivar deﬁnitivamente estas informações em
seus sistemas. Estes dois últimos o fazem, na intenção
de garantir que crimes futuros cometidos por pessoas
reincidentes sejam elucidados4. Enquanto nos Estados
Unidos há mais de 190 laboratórios policiais que fazem
uso do CODIS, no Brasil nem todos os estados possuem
laboratórios de genética forense. Isso constitui um atraso
signiﬁcativo para o país, porque os vestígios biológicos
deixados em cenas de crime, apesar de serem coletados,
não são extraídos e, consequentemente os perﬁs de
criminosos condenados deixam de ser inseridos fazendo
com que outros crimes, que porventura esses criminosos
tenham cometido, deixem de ser desvendados.
Conclusão: Apesar dos dilemas éticos envolvendo a
coleta, processamento do DNA e manutenção dos perﬁs
em bancos de dados forenses, não há dúvida de que essa
ferramenta é importante para que se possa aumentar
a resolutividade. No entanto, o Brasil ainda engatinha
na utilização desse recurso, uma vez que nem todos os
estados possuem laboratório de Genética Forense.
Cubero, Maria Jesus Alvarez et al. Nuevas aplicaciones en
identiﬁcación genética. Cuadernos de medicina forense,
Servilha, v. 16, n. 1-2, p. 5-18, 2010.
2
Garrifo, Rodrigo Grazinoli; Rodrigues, Eduardo Leal. Ciência
forense: da cena do crime ao laboratório de DNA. 1. ed. Rio de
Janeiro: Projeto Cultural, 2014.
3
Joh, Elizabeth E. Should arrestee DNA databases extend to
misdemeanors? Recent advances in DNA & gene sequences, v.
8, n. 2, p. 59-64. 2014.
4
Garrido, Rodrigo Grazinoli; Rodrigues, Eduardo Leal. O Banco
de Perﬁs Genéticos Brasileiro Três Anos após a Lei nº 12. 654.
Bioética y derecho, v. 35, p. 84-107, 2015
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Introdução: Fernando de Noronha é um arquipélago
pertencente ao Estado de Pernambuco, com uma
população de 2.630 habitantes e muito visitada por
turistas, tendo por este motivo uma diversidade
multiétnica1. Marcadores utilizados na análise forense,
como os 21 loci STR e os 12 loci X-STR, que segue a
nova recomendação do CODIS, foram utilizados para
comparar a população de Fernando de Noronha com a
Brasileira, como forma de mapear a frequência alélica,
importante para auxiliar no esclarecimento de casos
complexos de relações biológicas, como ausência do pai
biológico, em casos de paternidade envolvendo mesma
linhagem sanguínea, em casos de maternidade com um
único ﬁlho, dentre outros.
Objetivos: O objetivo do estudo foi relatar e comparar
a frequência alélica da população de Fernando de
Noronha com a Brasileira, analisando os 21 loci STR e 12
loci X-STR, comumente utilizados na área forense.
Metodologia: Amostras de DNA bucal foram coletadas
de 29 famílias nativas da Ilha de Fernando de Noronha.
A extração de DNA foi realizada com a utilização da
resina Chelex® 100 (Bio-Rad Laboratories), seguindo
o protocolo do fabricante. A genotipagem de STR
ampliﬁcou 21 regiões loci STR (kit GlobalFiler™) e 12
loci X-STR (Kit Argus X-12). Para as análises estatísticas
foram utilizados os softwares Arlequin versão 3.5.1.2
e PowerStats versão 1.2, para calcular dados como
frequência alélica, equilíbrio Hardy-Weinberg, grau de
polimorﬁsmo, dentre outros.
Resultados e Discussões: A taxa de polimorﬁsmo para
os 21 loci STR variou de 0,60 a 0,93. Os marcadores
D3S1358, TPOX, TH01 e D22S1045 apresentaram o
menor polimorﬁsmo com apenas 05 alelos detectados. O

marcador SE33 apresentou a maior taxa de polimorﬁsmo
com 22 alelos detectados. Os valores de heterozigose
variaram de 0,72414 a 0,96552. Comparando-se os
dados obtidos da população de Fernando de Noronha
com a de Pernambuco2, bem como outras regiões do
Brasil3, não foram observadas diferenças signiﬁcativas.
Foi constatado pela primeira vez a presença do alelo 24.3
(D21S11) para a população do Estado de Pernambuco3,4.
Para os 12 loci X-STR a diversidade do gene apresentou
o poder de discriminação de 69% para DXS8378 e 93%
para DXS10135, sendo o DXS10135 o marcador mais
informativo, e o DXS8378 o menos informativo. O poder
da discriminação foi 0,9999999999 para mulheres e
0,9999999995 para homens. Houve diﬁculdade em
comparar os dados com as Populações do Brasil, pois
apenas um pequeno subconjunto de marcadores foi
coincidente com os nossos 12 X-STRs, visto que os
marcadores estudados devem ser os mesmos da rotina
forense de Pernambuco.
Conclusão: O mapeamento genético e a comparação
de populações realizadas com marcadores forenses são
importantes para auxiliar na individualização e aumentar
a qualidade estatística na produção dos laudos periciais.
Agradecimentos : Ao apoio da Secretaria de Defesa Social
e a todos os pesquisadores envolvidos nessa pesquisa.
Santos SEB, Guerreiro JF, Braz J Genet, v.18, p. 311–315,
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Leite FP, Menegassi FJ, Schwengber SP, Raimann PE,
Albuquerque TK, Forensic Sci. Int., v. 132, p. 223-224, 2003.
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Martins JÁ, Costa JC, Paneto GG, Figueiredo RF, Gusmão L,
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124(5), p. 427–432, 2009.
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Introdução: Na rotina forense, a integração dos dados
haplotípicos de Short Tandem Repeat do cromossomo
Y (Y-STR) provenientes de diferentes regiões brasileiras
somente é válida se não houver subestruturação
populacional.
Objetivos: Caracterizar os dados brasileiros de
haplótipos Y-STR depositados no Y chromosome
Haplotype Reference Database (YHRD) e avaliar possível
subestruturação populacional no país.
Metodologia: Utilizaram-se os dados da atualização
52 do YHRD. A análise de distância genética (RST) foi
realizada entre pares de populações, tipadas para o kit
YFiler, pelo método AMOVA disponível no banco e tais
dados foram visualizados na árvore UPGMA.
Resultados e Discussões: Observou-se 8.007 haplótipos
Y-STR provenientes do Brasil depositados no YHRD,
classiﬁcados nas metapopulações Nativa Americana
(546), Africana (693), Euroasiática (1.258) e Miscigenada
(5.510). A região Sudeste mostrou-se como principal
contribuinte dos haplótipos brasileiros (3.290), seguida
pelo Nordeste (1.917) e Norte (1.088). Apenas o Sul e o
Sudeste depositaram haplótipos de origem Euroasiática,
enquanto populações de origem Africana apresentaram
registro em todas as regiões do Brasil, exceto na região
Sul. Amostras de origem Africana foram detectadas
principalmente na região Sudeste (42,6%), seguida pela
região Norte (40,4%), que por sua vez apresentou-se
como a maior contribuinte de haplótipos de origem

Nativa Americana (65,7%). Foram efetuadas análises
de RST entre as populações brasileiras de origem nativa
americana, miscigenada e euroasiática, envolvendo 6.146
haplótipos Y-STR no AMOVA. Valores de P signiﬁcantes
(correção de Bonferroni, P≤0,0004) foram obtidos em
128 do total de 153 pares de populações brasileiras
nativas americanas (valores de RST entre 0,0931 e 0,9933)
e sete do total de 435 pares de miscigenadas (P≤0,0001;
0,0154 ≤ RST ≤ 0,0430), dos quais 6 pares envolveram a
população de Belém (Pará). Todos os demais pares de
população apresentaram RST<0,05 e não signiﬁcantes em
sua maioria (0,000 ≤ RST ≤ 0,0499 - exceto RST = 0,0536
para o par Palmas-Santa Catarina Valley). Entre as de
origem europeia, apenas o par São Paulo-Porto Alegre
apresentou valor P signiﬁcante (RST = 0,0307). Análise
com 16.429 haplótipos provenientes do Brasil, Japão,
Portugal, Espanha e África do Sul mostrou o Brasil
próximo de Portugal/Espanha (RST<0,04) e distante de
África do Sul/Japão (RST>0,25).
Conclusão: Análise com ancestrais da população
brasileira conﬁrma a importante inﬂuência Ibérica
no Brasil. A metapopulação brasileira Miscigenada
não mostra subestrutura populacional, no entanto,
a subestrutura é evidente na metapopulação NativaAmericana do país, de modo que esta não pode ser
utilizada como uma base de dados uniﬁcada no Brasil.
No caso da metapopulação brasileira Euroasiática, os
dados cadastrados no YHRD não são representativos e,
portanto, não podem ser considerados como uma base
referência para as análises estatísticas.
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Introdução: A cena do crime é importante para a
obtenção de vários tipos de vestígios1. Mosquitos
hematófagos encontrados em local de crime fechado
como sequestro e cárcere privado, podem conter perﬁl
de DNA humano, auxiliando na investigação criminal
através da comparação dos perﬁs genéticos do sangue
humano obtido dos mosquitos hematófagos e do
suspeito do cometimento do delito2.

refeição de sangue, a obtenção de perﬁs de DNA é
possível. Desta forma, mesmo que o DNA não possa ser
quantiﬁcado, é possível obter perﬁs de DNA adequados
para ﬁns forenses, aumentando o número de ciclos de
PCR durante a ampliﬁcação3.
Figura 1-Perﬁl de DNA humano extraído de mosquito
hematófago, usando DNA IQTM, 24h pós-hematofagia.

Objetivos: O objetivo do estudo foi veriﬁcar qual o
método mais eﬁciente de extração de DNA humano
(DNA IQTM, Resina Chelex® 100 ou extração com NaOH)
do sangue proveniente do trato digestivo de mosquitos
hematófagos da espécie Aedes aegypti; Determinar
entre os intervalos temporais de 24h até 120h após a
hematofagia, o perﬁl genético de DNA humano viável;
Investigar a quantidade de DNA humano, por intervalos
temporais pós-hematofagia.
Metodologia: A hematofagia foi realizada em braços de
duas voluntárias, com grupos de dez fêmeas em cada
gaiola/por voluntária/por condição testada. As seguintes
extrações de DNA humano foram analisadas: DNA
IQ™(Promega), Resina Chelex® 100(Bio-Rad) e extração
com Hidróxido de Sódio (NaOH), sendo avaliadas nos
seguintes intervalos temporais: 24h, 48h, 72h, 96h e 120h
após refeição sanguínea. A análise genética foi realizada
no Laboratório de Perícia e Pesquisa em Genética Forense
de Pernambuco, seguindo os protocolos estabelecidos
pelos manufaturados. Amostras bucais dos voluntários
foram coletadas e analisadas como referência.
Resultados e Discussões: No presente estudo, 16 loci
completos (Figura 1) foram visualizados em amostras
obtidas de 24h a 72h pós-hematofagia, utilizando o
DNA IQ™ e a Resina Chelex® 100, sendo a análise dos
picos dos eletroferogramas de melhor qualidade com
a extração utilizando o DNA IQ™. Não foi obtido perﬁs
genéticos com a extração de DNA que utilizou NaOH. Em
nosso trabalho observamos uma relação inversa entre
o tempo de alimentação de sangue e a quantiﬁcação
do DNA. Contudo, mesmo os mosquitos ingurgitados
parcialmente, com longo intervalo de tempo após a

Conclusão: É possível a obtenção do DNA humano de
mosquitos hematófagos no intervalo temporal até 72
horas pós-hematofagia, podendo servir como vestígio
biológico para investigação em local de crime.
Agradecimentos : Ao apoio da Secretaria de Defesa
Social e ao LABEND/LACEN/PE.
Petherick W, Rowan A, Physical evidence and the crime
scene; in Applied crime analysis: a social science approach
to understanding crime, criminals, and victims, chapter 3
(London:Academic Press), p. 39-61, 2015.
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Spitaleri S, Romano C, Di Luise E, Ginestra E, Saravo L, Int.
Congr. Ser., v. 1288,p. 74-576, 2006.
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Introdução: O desenvolvimento de sistemas STRs
multiplex garantiu às entidades de identiﬁcação humana
um excelente poder de discriminação com baixo
consumo de amostra biológica e insumos, além da alta
praticidade atrelada à rotina técnica. A aplicação destes
sistemas sobre as amostras biológicas analisadas resulta
na obtenção de um perﬁl genético completo, passível de
ser comparado e discriminado 1.

Figura 01. Perﬁl genético do controle positivo 2800M obtido a
partir do sistema multiplex desenvolvido.

Objetivos: Desenvolver um sistema STR multiplex que
inclua 22 loci polimórﬁcos altamente informativos,
eﬁcientes para aplicações em genética forense.
Metodologia: A seleção dos loci STRs, realizada a partir
do levantamento na literatura e nos bancos NCBI e
STRBase, seguiu critérios especíﬁcos, como: grau de
heterozigosidade, diversidade alélica, espectro de
distribuição, tamanho dos amplicons, temperatura de
anelamento, utilização internacional indiscriminada e
presença em bancos de dados compatíveis. A projeção
dos primers foi realizada utilizando o software primer3,
e o software AutoDimer foi usado para avaliar possíveis
interações entre eles. Os primers selecionados foram
validados individualmente e em conjunto para avaliar sua
especiﬁcidade e sensibilidade. Os testes de ampliﬁcação
foram realizados em DNA extraídos a partir de amostras de
sangue. Os parâmetros estatísticos foram estabelecidos
a partir da análise genotípica de um grupo amostral
de 450 indivíduos não relacionados geneticamente e
residentes no Estado de Goiás. As frequências alélicas
foram obtidas com softwares Genetix v.4.05 e PowerStats
2,3,4
. O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi testado usando
os softwares Genepop v.4.1.4 e Arlequim v. 3.1.2,5. Os
demais parâmetros associados a estudos populacionais
(MP, PD, PIC, PE, TPI) foram estimados com a aplicação
do software PowerStats 4.
Resultados e Discussões: O ensaio desenvolvido
é composto pelo locus Amelogenina e por 21 loci
autossômicos polimórﬁcos (Figura 01), sendo 04 nãoCODIS e ausentes em todos os sistemas comerciais
disponíveis atualmente no Brasil. Um total de 239
alelos foi detectado para o conjunto, permitindo
a obtenção de uma Probabilidade de Identidade
de 4,23 x10-25. O poder de discriminação obtido foi
0,999999999999999999999999 e o poder combinado
de exclusão foi 0,99999.

Conclusão: O sistema multiplex STR apresentou alto
nível de sensibilidade, capaz de ampliﬁcar 21 loci
autossômicos e a amelogenina a partir de inúmeros
tipos de amostras biológicas, incluindo ampliﬁcação
direta em FTA, o que incorpora agilidade na rotina
técnica para obtenção de perﬁl genético. Os altos índices
obtidos para os parâmetros estatísticos sugerem que o
sistema multiplex desenvolvido é altamente polimórﬁco
e informativo, o que corrobora com a hipótese de que o
conjunto apresenta um elevado potencial discriminatório
e justiﬁca assim sua aplicação em estratégias envolvendo
identiﬁcação humana e investigação de vínculo
genético.
Zhang S, Bian Y, Tian H, Wang Z, et al. (2015). Development
and validation of a new STR 25-plex typing system. Forensic Sci.
Int. Genet. 17: 61-69.
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Introduction: Skin and eye colour are important
externally visible characteristics to be used in human
identiﬁcation 1. There are several genes involved in
the pigmentation process and contributing to the
phenotype; however, in forensics, a small number of
genes determining human pigmentation traits are
known and it is possible to predict with high conﬁdence
a person’s eye, hair, and/or skin colour based on this
small number of polymorphisms 2.
Objetives: In this work, we have selected seven SNPs
in seven genes that are linked to the melanin synthesis
to investigate their predictability in skin and eye colour
phenotypes for forensic purposes.
Metodology: Genomic DNA was extracted and PCR
was performed followed by SNaPshot reactions for SNP
analyses. We analyzed 436 South Brazilian subjects with
diﬀerent amount of melanin content in both eye and skin.
We used diﬀerent statistical approaches in order to test
the association of all selected SNPs with pigmentation
characteristics aiming to verify the probability of each
individual belonging to a certain colour category.
Results:
Figure 1 – Eye Colour Probability through four SNPs and gender

Figure Legend: 47- rs4778138; 12 - rs12913832; 14 - rs1426654;
27 - rs2733832; 1- light blue and dark blue; 2- green; hazel; light
brown; 3- dark brown and black.

Discussion and Conclusion: It is possible to notice,
through our analyses and SNPs selection that subjects
with homozygote genotype for the allele not related with
melanin synthesis will never have dark eyes or skin, while the
opposite is true when considering subjects with homozygote
genotype for the allele related with melanin synthesis.
Heterozygote subjects are not eligible for categorization.
In fact, categorizing is an issue that has already been
acknowledged by other researchers 3, 4. It appears that the
nature of colour in humans still may cause diﬃculties in the
selection of eﬃcient predictors. We investigated a set of
SNPs in previously conﬁrmed pigmentation-related genes
using a SNaPshot multiplex panel. This high-throughput
genotyping technology combined with diﬀerent analytical
approaches reached a high accuracy to predict the extremes
phenotypes of human pigmentation. Here we intended to
provide a set of DNA markers that may serve as reliable
biological evidence that could help police to trace a person
with certain phenotype category.
Kayser, M., Forensic Sci. Int. Genet. 2015, 18, 33-48.
Liu, F., et al. Semin. Cell. Dev. Biol. 2013, 24, 562-575.
3
Walsh, S., et al. Forensic Sci. Int. Genet. 2011, 5 464-471.
4
Pospiech, E., et al. Forensic Sci. Int. Genet. 2014, 11, 64-72.
1
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Figure 2 – Skin Tone Probability through six SNPs and gender

Figure Legend: 47- rs4778138 12 - rs12913832; 80 - rs8045560;
14 - rs1426654; 27 - rs2733832; 16 - rs16891982; 1- light skin
tone; 2- medium skin tone; 3- dark skin tone.
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Introduction: In particular cases, DNA analysis may
produce insuﬃcient results, if the genomic DNA is either
highly degraded or the available quantity is very small (e.g.
teeth, hair shafts or carbonized bones). In some of these
cases, the examination of mitochondrial DNA (mtDNA)
is more successful than that of nuclear DNA, proving to
be a useful marker for inferring uniparental inheritance
in forensic cases1. In nowadays, Forensic Genetics is
entering a new phase of enhanced DNA analysis with
the development of predictive tests for phenotypic
characteristics, such as skin, hair and eye color, together
with the inference of genetic ancestry1,2,3.
Objectives: The main purpose of this study was to
evaluate the relationship between self-declared skin
color and mitochondrial DNA ancestry in individuals
from Pernambuco (PE) population.
Methodology: We studied 83 admixed individuals born
in PE. The volunteers answered a questionnaire that
included some multiple-choice questions on self-declared
phenotypic characteristics (e.g. skin color, hair color and
eye color) and other complementary information. Saliva
samples were collected using ORAGENETM kits. The
genomic DNA was extracted with ORAGENETM prepITL2P kit. PCR ampliﬁcation was performed to mtDNA’s
HVS-I region using PCR-TaqMaster Mix (Thermo Fisher
Scientiﬁc). The PCR products were puriﬁed by ExoSAP-IT®
(Thermo Fisher Scientiﬁc) and sequenced in the ABI-3500
Genetic Analyzer (Applied Biosystems) using Big DyeTM
TerminatorTM v3.1 kit (Applied Biosystems). The mtDNA
sequences obtained were aligned and the haplogroup
assignment was performed using MITOMASTER.
Results and Discussion: We observed that the majority
of the studied individuals 47% (n=39) belong to African
mtDNA and the remain were almost evenly distributed
between Amerindian and European mtDNA, 25.3%
(n=21) and 22.9% (n=19), respectively. We also found
the Asian haplotypes K (n=1) and F1b (n=3), those

haplotypes represents 4.8% of the individuals studied.
When we compared the mtDNA ancestry in each of
the three self-declared skin color, we observed that
there were disparities. In individuals who self-declared
as white (n=31), 45.2% had African mtDNA, while the
individuals who self-declared as brown (n=42) had 23.8%
Amerindian and 21.4% European mtDNA ancestry. In
the time of the individuals who self-declared as black
(n=10), 40% of them had belong to Amerindian mtDNA.
These data emphasize the fact that in a population
where there is a high degree of admixture and where
phenotypical traits can vary with age and environmental
factors, using only the self-declaration of skin color is not
a good method for ethnic classiﬁcation.
Conclusion: Our results showed the high level
crossing among Africans, Amerindians and Europeans,
reinforcing the historic theory of European colonizers
men predominance with Africans slaves and Amerindian
women. We have shown that admixed individuals from PE
have revealed a high matrilineal contribution of African
and Amerindians. This study has also demonstrated that
the genetic ancestry varies signiﬁcantly between diﬀerent
self-declarations of skin color as well as between the
same ethnic groups. Clearly, the self-deﬁnition of skin
color is not completely related to matrilineal ancestry in
the Pernambuco population. These results will provide
valuable information for future Forensic and Population
Genetic analysis.
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Historically, protocols for genetic analyses in postmortem
human bones have included sample pulverization. There
are only a few studies that describe nondestructive
protocols. We sought to validate an alternative DNA
extraction protocol that does not involve pulverization.
We selected 16 real forensic cases with samples
recovered from midwest Brazil: 10 cases (8 femurs, 1 tibia
and 1 skull) among those awaiting analysis and 6 cases
(5 femurs, 1 ulna) considered technically challenging,
having failed using other methodologies. Minimum
postmortem age of the samples was among 0.3 and 9
years. Samples were sectioned transversally yielding
rings of approximately 1 cm thick, placed in 45 mL plastic
containers and 20 mL of 0.5 M EDTA solution, pH 8 was
added. The samples were incubated at room temperature
and the solution was changed daily. After a couple of
days, we excised 150 to 250 mg of each sample, placed
them in microtubes, added 350 µL of extraction buﬀer

(10 mM Tris-HCl; 100 mM NaCl; 10 mM EDTA; 2% SDS;
pH 8) and 20 µL of proteinase K 20 mg/mL and incubated
overnight at 56 °C. We performed DNA extraction
through a conventional organic protocol, real time
PCR quantiﬁcation (Quantiﬁler Duo), STR ampliﬁcation
(NGMSElect) and capillary electrophoresis on a 3130
platform, all in accordance to the manufacturers’s
instructions. Results showed it was possible to extract
DNA in a concentration above 35 ng/µL (median=
0.052), generating 50% of full genetic proﬁles. There was
no sign of PCR inhibition. The demineralization of large
bone fragments is described as a pre-treatment step.
The demineralized fragments can be extracted through
other methods, such as through an EZ1 platform under
protocol for tissues (our unpublished data). The volume
of reagents utilized during extraction is drastically
reduced when compared to a full demineralization
protocol, while maintaining good quality genotyping.
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Introduction: In forensic genetics routine, the exclusive
use of the STRs (Short Tandem Repeats) markers in
degraded biological sample may not be suﬃcient, being
essential the analysis of additional markers for case
resolution. Used as a complementary method, InDels
(insertion/deletion) polymorphisms have shown a great
potential to overcome the limitations of traditional
markers. The X chromosome has also gained signiﬁcant
importance in forensic genetics studies, especially in
cases that autosomal analysis are not suﬃcient.
Objective: The aim of this study was to evaluate the
forensic eﬃciency of 32 X chromosome insertion/
deletion polymorphisms in São Paulo’ State population,
Brazil.
Methods: Blood samples from 303 unrelated individuals
that were born in São Paulo’ State (131 women and
172 men) were collected in FTA® card (Whatman® GE).
DNA was extracted using Chelex 100 resin (Bio-Rad) and
the polymerase chain reaction (PCR) was performed in
multiplex for the 32 X-InDels markers1. The PCR products
were analyzed by capillary electrophoresis by ABI 3500®
Genetic Analyzer and the proﬁles in the GeneMapper®
ID-X software. Statistical analysis including estimation of
allele frequencies, expected heterozygosity, exact test of
Hardy-Weinberg equilibrium and linkage disequilibrium
were assessed using Arlequin v3.5 software. ChrXSTR.org Calculator (http://www.chrx-str.org/) were
used to calculate the statistical parameters of forensic
relevance.
Results and Discussion: All markers were polymorphic
in the population studied; the marker MID3701 were
the most diverse (p = 0.50047) and only MID2637
was not informative (p = 0.17149). Among the male
samples, no identical proﬁle was identiﬁed and for the
female samples, no signiﬁcant deviation from HardyWeinberg equilibrium was detected after Bonferroni

correction for multiple tests. Linkage disequilibrium
was observed for markers MID356-MID357, MID3703MID3774, MID3719-MID2089 and MID3692-MID2652.
The MID3692-MID2652 markers are very distant in the
chromosome (135,045 Kb) and there are no reports of
association between them in the literature, then this
disequilibrium still must be better investigated. The
other markers also present in disequilibrium in other
populations, which suggests that these should be treated
as haplotypes when used together. The set revealed high
forensic eﬃciency, as measured by the accumulated
power of discrimination (0.999999999997 in women
and 0.99999997 in men) and by the accumulated mean
chance of exclusion (0.999997 in trios and 0.9999 in
duos). Compared with data from other populations,
there are no reports of markers with higher accumulated
PD and MEC than those found in this study, even for
those that analyze more than 32 polymorphisms2,3,4,
conﬁrming its utility in human identiﬁcation and kinship
investigation.
Conclusion: Knowledge about X-InDels markers still
needs to be increased, but results have already shown
their potential as a powerfull tool for identiﬁcation and
an alternative method to contribute the resolution of
forensic cases.
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Most of the forensic investigations conducted within
the Brazilian Army are crimes against property. In this
scenario, ﬁngerprints analysis represents an important
investigative tool. However, given the fragility of
ﬁngerprints, even after development with suitable
techniques, failure in identifying its authorship may
occur. In these cases, studying the DNA transferred to
the surfaces during the ﬁngerprints deposition may
represent a timely approach. In this study, we aim
to investigate the feasibility of proﬁling ﬁngerprints
deposited on armaments utilized by the Brazilian Armed
Forces after enhancement with White Powder (Sirchie®).
Therefore, ﬁve IMBEL M964 (FAL) riﬂes and ﬁve IMBEL
9 M973 gun pistols were decontaminated with sodium
hypochlorite 2.5% and alcohol 70%. The weapons
were manipulated by three volunteers (Brazilian Army
personnel) as it would be done in a routine set. Five
areas of interest in each type of armament were
chosen for swabbing before and after ﬁngerprints
enhancement. After the use of dactyloscopic powder,
only areas where prints were obtained were swabbed.
Samples were collected with sterile swab humid with
distilled water, DNA was isolated with Lysis Solution
methodology and concentration of the extract was
accomplished with Amicon® 100 column. Quantitative
analysis was carried out with Quantiﬁler™ Human kit and
StepOnePlusTM Real-Time PCR System, both by Applied
Biosystems. Samples were ampliﬁed with PowerPlex®
CS7 kit (Promega Corporation) and proﬁled in the ABI
Prism® 3500 Genetic Analyzer platform. Quantiﬁcation
results showed a decline in the average DNA recovery
from samples after ﬁngerprint enhancement: 54pg/µL
to 32pg/µL (riﬂes) and 148pg/µL to 21pg/µL (pistol).
However, the presence of ﬁngerprinting enhancement
powder did not appear to hamper the obtainment of

genetic proﬁles as much as the quantity of the DNA
template available. Sixty percent of all ﬁngerprints
reveled from the armaments returned a full proﬁle and
in correlation with real-time PCR results these samples
had above 200pg of extracted DNA. Two aspects were
observed in this study: the inevitability of obtaining
mixed proﬁles, as 53% of total samples collected showed
contamination probably due failure in decontamination
process and the inherent ability of each person in
donating cells through skin desquamation during
contact with surfaces, which is a critical not controllable
component in DNA touch analyzes. Regarding all riﬂes’
samples (with and without enhancement), from one of
the volunteers only 22% of full proﬁles were returned
and in contrast, 100% of full proﬁles were generated for
another volunteer. Also, alelle recovery rate for riﬂes
(82%) were greater than the same rate for pistols (56%)
which was attributed to some of the riﬂes features: it
is heavier resulting in more pressure applied to the
surface by the ﬁngers, larger area for contact and it is
usually held by the military during the service for longer
periods of time. The composition of the armaments it
is also a subject for further investigation as they are
diﬀerent mixtures of metal alloy and high strength
polymer which may aﬀect the success in obtaining a
full genetic proﬁle. Based on the obtained data, an
oriented collection is suggested in the following areas:
trigger, grip panel and slide (pistols) and stock, hand
grip and handguard (riﬂes). Total alleles recovery rate:
71% and 82 % respectively, 100% compatible with the
reference proﬁle. The continuity of such study with the
expansion of sample space will allow the production of
statistically robust data and the eﬀective development
of guidelines for the improvement of military conduct
in criminal investigations.
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Introdução: A identiﬁcação de espécies animais é uma das
atribuições referentes à atuação proﬁssional do Médico
Veterinário na área pericial1. Crimes ambientais representam
um problema internacional em crescimento, que colocam
em risco de extinção diversas espécies devido aos animais
serem vítimas de caça ilegal, tráﬁco e contrabando2. A caça
de animais da fauna silvestre é considerada crime no Brasil,
incorrendo em detenção e multa, segundo o artigo 29 da
Lei 9.605/9833. Por isso, as autoridades policiais solicitam
laudos que possam auxiliar a justiça, inclusive pelo fato de
algumas espécies serem protegidas em função do risco de
extinção (IUCN Red List)4.
Objetivo: Identiﬁcação da espécie animal de peça
apreendida através da análise morfológica dos pelos,
anatomopatológica e genética, de forma isolada e
comparada.
Metodologia: Foi requisitado ao Laboratório de Medicina
Veterinária Legal da Faculdade de Medicina Veterinária
e Zootecnia (FMVZ) da Universidade Estadual Paulista
(UNESP), Campus de Botucatu, pela autoridade policial,
a identiﬁcação de uma espécie animal apreendida.
A análise anatomopatológica foi realizada de forma
descritiva e com o auxílio de exame radiográﬁco. Os pelos
encontrados no dorso do animal foram analisados quanto
à coloração, espessura e comprimento, além dos seus
padrões cuticular e medular. Para esta análise as amostras
foram limpas com detergente líquido, álcool 70% e água.
Posteriormente, foram montadas lâminas, sendo que
para a análise da impressão cuticular, utilizou-se esmalte
incolor como meio de suporte e para a análise da medula,
os pelos foram descoloridos com agua oxigenada e pó
descolorante e lavados com água.5 As lâminas foram
analisadas em um microscópio óptico (ZEISS®) e as imagens
foram obtidas através da câmera digital AxionCam. Para
a identiﬁcação genética, coletou-se amostra de tecido
muscular, do qual foi extraído DNA e, em seguida, foi
ampliﬁcada uma região de 420 pares de bases, Citocromo
b, localizado no DNA mitocondrial. Após a ampliﬁcação foi
realizado o sequenciamento genético para comparação
com bancos de dados genéticos mundiais (GenBank).
Resultados e Discussões: Na análise anatomopatológica
foi possível identiﬁcar que se tratava de uma carcaça de

mamífero, sendo que esta não possuía extremidade dos
membros, cabeça e vísceras. No exame externo havia
três ferimentos compatíveis com lesão perfurocontusa,
apresentando orla de enxugo. Treze costelas e a presença
de duas partículas radiopacas uma em região torácica e
outra em região cervical foram constatados no exame
radiográﬁco. Na análise morfológica dos pelos identiﬁcouse, segundo as classiﬁcações taxonômicas, se tratar de
uma espécie de roedor do gênero Dasyproctidae5. As
análises genéticas ao comparar as sequências obtidas
demonstraram 94% de similaridade com a espécie
Dasyprocta fuliginosa, conhecida como cutia. E descartouse com 100% de probabilidade de a amostra ser oriunda
de uma espécie doméstica. A genética forense continua
sendo o padrão ouro para a identiﬁcação de espécies,
pois com esta obtém-se resultados com alta sensibilidade
utilizando-se pequenas quantidades de material. No
entanto, as outras técnicas também são importantes para
direcionar e auxiliar na conclusão dos laudos periciais1.
Conclusão: Através da associação das técnicas
anatomopatológica, morfologia dos pelos e genética
forense, foi possível conﬁrmar o crime de caça de animal
silvestre da fauna brasileira, obtendo-se um laudo
completo com exames complementares que auxiliam a
justiça no combate aos crimes ambientais.
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Introdução: Ossos de túmulo localizado na pastagem
da fazenda São José Paiol Velho do município de
Pirenópolis do Estado de Goiás foram encaminhados
para o Laboratório de Biologia e DNA Forense da
Superintendência de Polícia Técnico-Cientíﬁca do Estado
de Goiás com histórico de suposta violação da sepultura
de cadáver falecido há quarenta e oito anos.

paterna na taxa de 0,002031. A razão de verossimilhança
obtida foi de 13.054.359.937,27 (aproximadamente
treze bilhões).

Objetivos: Identiﬁcar a ossada mediante investigação
de vínculo genético com quatro supostos ﬁlhos, com
ﬁnalidade de subsidiar a investigação do crime de
vilipêndio a cadáver.
Metodologia: Extração: extração orgânica seguida de
ultraﬁltração com dispositivo Amicon®Ultra, extração
por PrepFiler Express BTA™ Forensic DNA Extraction
Kit, utilizando o equipamento AutoMate Express® DNA
Extraction System, ambas após desmineralização em
ácido etileno diaminotetracético por no mínimo 24 horas
(amostras questionadas) e extração utilizando hidróxido
de sódio (amostras de referência). Quantiﬁcação: PCR
em tempo real no equipamento IQ5 Multicolor RealTime PCR Detection System da BioRad®, utilizando o
Kit Plexor HY System®. Ampliﬁcação: AmpFLSTR® NGM
SE® (Applied Biosystems®). Eletroforese: metodologia
capilar no analisador genético ABI 3130®. Análise dos
perﬁs genéticos obtidos: programas ABI 3130-Run Data
Collection® e Gene Mapper ID v3.2®, após revelação por
ﬂuorescência. Análise estatística: cálculos de índices de
ascendência e descendência, utilizando coeﬁciente de
co-ancestralidade (®= 0,01), frequência alélica mínima de
0,01, base de dados de frequências alélicas da população
brasileira e o Programa Familias – versão 1.8.
Resultados e Discussões: As amostras de ossos
apresentaram perﬁl genético único, de uma pessoa do
sexo masculino, com ampliﬁcação de onze marcadores
genéticos. O padrão alélico observado era compatível
com o de um ascendente direto dos quatro supostos
ﬁlhos analisados, o que apontou para uma condição de
não-exclusão de paternidade. No entanto, foi observado
uma inconsistência genética no marcador D8S1179 com
apenas um dos supostos ﬁlhos, sendo então considerada,
para as análises estatísticas, a possibilidade de mutação

Conclusão: Mesmo após longo lapso temporal, foi
possível obter um perﬁl genético com qualidade
suﬁciente para análise de vínculo genético, auxiliando
assim as investigações criminais.
Agradecimentos: Secretaria de Segurança Pública e
Justiça do Estado de Goiás.
AABB. Annual Report Summary for Testing.2008.
2
BUCKLETON, John S; CLAYTON, Tim; TRIGGS, Christopher M.
Parentage Testing. In: BUCKLETON, John S.; TRIGGS, Christopher
M;WALSH, Simon J. Forensic DNA Evidence Interpretation. CRC
Press, 2005. Cap.10.
3
GRATTAPAGLIA D. et al. Brazilian population database for the
13 STR loci of the AmpFlSTR Proﬁler Plus and Coﬁler multiplex
kits. Forensic Science International. v. 118, n. 1, p. 91–94, Apr.
2001.
4
RAIMANN, PE et al. Population genetic analyses of the
AmpFlSTR® NGMTM in Brazil. International Journal of Legal
Medicine. v. 126, n. 2, p. 337-41, Mar. 2012.
5
SILVA, M.B, et al. Allele frequencies of ﬁfteen STS loci in a
population from Central Brazil. Forensic Science International:
Genetics. v. 4, n. 5, p. e151-2, Oct. 2010.
6
DRABEK, J. Validation of software for calculating the likelihood
ratio for parentage and kinship. Forensic Science International:
Genetics. v. 3, n. 2, p. 112-8. Mar.2009.

37

IDENTIFICAÇÃO IN SILICO E CARATERIZAÇÃO DE NOVOS LOCI
MICROSSATÉLITES PARA DUAS ESPÉCIES DE PSITACÍDEOS
AMEAÇADAS PELO TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES
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Introdução: A captura na natureza e o comércio ilegal de
animais silvestres são consideradas algumas das principais
ameaças à fauna brasileira. As aves representam mais
de 80% deste mercado, sendo os psitacídeos (araras,
papagaios e aﬁns) os mais visados. Além do impacto
negativo às populações naturais causado pela retirada
ilegal, a soltura indiscriminada na natureza de animais
apreendidos pode também ocasionar problemas
genéticos e demográﬁcos em função da ocorrência de
depressão exogâmica. Assim, é fundamental liberar os
animais apreendidos em locais onde existam populações
geneticamente compatíveis. Além disso, para evitar
que animais capturados ilegalmente na natureza sejam
vendidos como oriundos de criadores comerciais é
fundamental a realização de testes de paternidade/
ﬁliação que atestem sua origem de matrizes registradas.
Neste contexto, os microssatélites são excelentes
marcadores moleculares para a realização de testes de
paternidade/ﬁliação e para auxiliar na repatriação de
aves apreendidas.
Objetivos: Desenvolver conjuntos de loci microssatélite
para a arara-canindé (Ara ararauna) e o papagaioverdadeiro (Amazona aestiva) visando a realização de
teste de paternidade/ﬁliação e atribuição populacional
para auxiliar os órgãos competentes na gestão e no
combate aos crimes contra a fauna brasileira.
Metodologia: A identiﬁcação dos loci microssatélites
foi realizada por busca in silico nos genomas
disponíveis de A. macao (AOUJ00000000.1) e A.
aestiva (LMAW00000000.1) utilizando o programa
MSATCOMMANDER 1.0.8. A busca foi feita por loci tri
a hexanucleotídeos com um mínimo de 6 unidades de
repetição. O desenho dos iniciadores para cada locus foi
realizado no programa PRIMER3. Os pares de iniciadores
de cada locus foram sintetizados com a adição de uma
cauda M13 na extremidade 5’ de um dos iniciadores,
possibilitando o uso do protocolo proposto por Schuelke
(2000)1. Para a padronização das reações de ampliﬁcação
foram utilizadas amostras de DNA de dois indivíduos
das respectivas espécies, bem como dois indivíduos de
arara-canindé para avaliar o sucesso de transferência

dos loci desenvolvidos a partir de A. macao. Após a
padronização, os loci selecionados foram ampliﬁcados
em um total de 15 amostras de A. ararauna e 8 de A.
aestiva para avaliação do polimorﬁsmo existente. O
tamanho dos fragmentos ampliﬁcados foi avaliado
utilizando sequenciador automático ABI 3130XL e
posteriormente analisado no programa GENEIOUS 9.0. A
caracterização dos loci foi realizada com base no número
de alelos apresentado, na probabilidade de exclusão de
paternidade e na probabilidade de identidade calculada
com o programa IDENTITY 4.0.
Resultados e Discussões: No total foram identiﬁcados
1706 loci microssatélites no genoma de A. macao e
2468 no genoma de A. aestiva, sendo inicialmente
selecionados 30 loci para cada espécie para os testes
de ampliﬁcação. A caracterização preliminar dos loci
testados mostrou um sucesso de ampliﬁcação de
86% (26 loci) para ambas as espécies, dos quais 25
são polimórﬁcos com uma variação de 2 a 12 alelos/
locus para arara-canindé e de 2 a 10 alelos/locus para
papagaio-verdadeiro. A probabilidade de exclusão de
paternidade para o conjunto de loci polimórﬁcos foi
maior que 0,9999 tanto para a arara-canindé (0,187 –
0,797 por locus) quanto o papagaio-verdadeiro (0,152
– 0,771 por locus). A probabilidade de identidade foi
menor que 0,0001 para ambas as espécies, variando de
0,019 a 0,396 por locus na arara-canindé e 0,023 a 0,461
no papagaio-verdadeiro.
Conclusão: Os loci caracterizados apresentaram alto
polimorﬁsmo, baixa probabilidade combinada de
identidade genética e alto potencial de exclusão de
paternidade. Assim, os resultados obtidos demonstram o
potencial dos loci analisados para estudos de parentesco
e análises populacionais das duas espécies alvo, podendo
auxiliar no controle de criadores comerciais, bem como
na atribuição de indivíduos apreendidos à sua população
de origem.
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Introdução: O principal uso de insetos que estão
associados com o processo de decomposição cadavérica
é para determinação do intervalo pós-morte, porém, a
obtenção de DNA humano a partir do conteúdo intestinal
de larvas de dípteros é a mais recente ferramenta da
entomologia forense1. A coleta de material entomológico
geralmente é realizada em local distante de onde será
analisada, tornando necessário o uso de métodos de
preservação de amostras2. O método de preservação
torna-se ainda mais importante se a análise de DNA do
conteúdo intestinal de larvas de dípteros muscóides será
usada, pois alguns métodos para a preservação de larvas
para testes taxonômicos, por exemplo, podem não ser
adequados para manter o DNA intacto3.
Objetivos: Este estudo teve como objetivo analisar
diferentes meios de preservação de amostras
entomológicas comumente utilizadas em pesquisas
cientíﬁcas e demonstrar quais são os métodos mais
eﬁcientes para a manutenção de organismos que não
compromentam a análise de perﬁl de DNA humano
obtidos no conteúdo intestinal destes insetos.
Metodologia: O experimento consistiu em uma
simulação in vitro para obtenção de DNA humano
a partir de larvas de Chrysomya albiceps (Diptera:
Calliphoridae) coletadas a partir de cadáveres humanos
no Instituto de Medicina Legal de Pernambuco. Após a
terceira geração em laboratório, grupos de 20 larvas em
terceiro instar foram submetidos a dieta a base de carne
moída bovina acrescida de sangue humano, sendo 20g
de carne para 1mL de sangue, mantendo a proporção
de 1:1 grama de substrato por larva. As larvas foram
mantidas em alimentação por um período de 48 horas
em temperatura média de 28ºC (± 2ºC), para simular
um processo de decomposição, e dissecadas para a
armazenagem. Os métodos de estocagem consistiam
em etanol 70% e 95%, formol 4% e tubo seco, mantidos
em temperatura de 28ºC (± 2ºC) por 24 horas. Após este

período, o material armazenado foi submetido a extração
orgânica com uso de Microcon® e ampliﬁcação com o
Kit PowerPlex® Fusion System (Promega). A análise dos
fragmentos foi realizada em analisador genético modelo
ABI Prism 3500 (Applied Biosystems) e GeneMapper®
ID-X.
Resultados e Discussões: Os meios de armazenamento
escolhidos para as amostras larvais dissecadas seguem
os padrões comumente utilizados para insetos e outros
invertebrados. As análises mostraram que em todos os
métodos houve perda na geração do perﬁl genético.
Entre os métodos de armazenamento analisados, o que
preservou a amostra de forma mais eﬁcaz foi o formol
a 4%. Esta concentração de formol é comumente usada
para ﬁxar invertebrados, especialmente em estádios
jovens, e com o corpo mais macio, como as larvas de
dípteros. A obtenção de amostras de DNA intactas de
larvas ﬁxadas em etanol a 70% e etanol a 95% foi possível.
Embora vários estudos na literatura aﬁrmem que o
álcool é um bom retentor para animais e aparentemente
não causam interferência na análise de DNA, houve
degradação de amostras com o passar do tempo.
Conclusão: A forma mais eﬁciente de recuperação de
DNA humano a partir de larvas de dípteros é a dissecção
e análise logo após a coleta, para que não haja perda de
amostra. Se houver necessidade de ﬁxação do material
para transporte, a melhor metodologia é o formol a
4% que não altera as características da amostra e não
apresenta degradação signiﬁcativa no DNA contido no
trato digestivo.
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2
Linville JG., Hayes J, Wells JD. Journal of Forensic Sciences, v.
49, p. 1-4, 2004.
3
Oliveira CM, Fungaro MHP, Camargo LEA, Lopes JRS.
Neotropical Entomology, v. 31, p. 225-231, 2002.
1

39

MARCADORES GENÉTICOS FORENSE DO SISTEMA X-STR
DECAPLEX NO ESTADO DE MATO GROSSO, BRASIL

FERRAZ, J. A. M. L.a*; MARTINS, D. P.a; MARTINEZ, J.b;
BRANCATI, C. I. F. O.a; CICARELLI, R. M. B.b; SOUZA, D. R. S.a
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP, São José do Rio Preto, SP, Brasil, CEP: 15090-000
Faculdade de Ciências Farmacêuticas Univ Estadual Paulista- UNESP, Araraquara, SP, Brasil, CEP: 14801-902
*e-mail: joyce_apa@yahoo.com.br

a
b

Introdução: Marcadores short tandem repeats do
cromossomo X (X-STRs) exercem um importante papel
em análises complexas de parentescos, assim, torna-se
necessário sua caracterização nas diversas populações.
Objetivos: Avaliar a distribuição e eﬁciência forense
de um sistema X-STR decaplex (DXS8378, DXS9902,
DXS7132, DXS9898, DXS6809, DXS6789, DXS7133,
GATA172D05, GATA31E08 e DXS7423) na população do
Estado de Mato Grosso, de caráter inédito na literatura.
Metodologia: Foram analisados 274 indivíduos (100
mulheres e 174 homens) não relacionados e residentes
no Estado de Mato Grosso, Brasil. Utilizou-se amostra de
sangue para extração de DNA, seguida de ampliﬁcação,
eletroforese capilar e genotipagem dos X-STRs. Análise
estatística compreendeu frequências alélicas, teste exato
para o equilíbrio de Hardy-Weinberg e desequilíbrio
de ligação, análise de variação molecular (AMOVA),
estimativa da distância genética (FST) e parâmetros
estatísticos de avaliação forense.
Resultados e Discussões: Todos os marcadores X-STR
mostraram-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg e de
ligação, e o marcador DXS6809 foi o mais informativo,
enquanto DXS7133, DXS8378 e DXS7423 foram os

menos eﬁcientes. O poder de discriminação feminino
e masculino foi de 0,99999999995 e 0,9999994,
respectivamente. O teste AMOVA indicou 1,10%
(P=0,00000) de heterogeneidade entre os grupos
geográﬁcos europeu, africano, brasileiro e demais países
latino-americanos; em relação a tais grupos, o Estado
de Mato Grosso apresentou menor variação genética
com o brasileiro (-0,10%, P=0,67327). Observou-se
baixos valores de FST (0,0004≤FST≤0,00331) com P não
signiﬁcante (P>0,00024) entre Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, Paraná e populações da região sudeste
do Brasil (exceto para uma amostra do Rio de Janeiro).
Valores de FST com P signiﬁcante (P≤0,00024) foram
obtidos entre Mato Grosso e populações ibéricas
(Portugal e Espanha), africana (Karimojong) e parte das
latino-americanas (Córdoba, Buenos Aires, Costa Rica e
Antióquia).
Conclusão: O sistema X-STR decaplex destaca-se com
extrema utilidade em exames de parentescos e casos
forenses envolvendo a população do Estado de Mato
Grosso e os dados relacionados à estrutura genética
populacional não evidenciam a necessidade de uma base
de dados forense especíﬁca para tal Estado em relação
às populações brasileiras comparadas neste estudo, com
exceção para com o Rio de Janeiro.
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Introdução: A identiﬁcação humana é necessária para
a caracterização do início e do ﬁm da personalidade
civil [1]. Além disso, a identiﬁcação humana constituise em um problema de importância jurídica em casos
criminais, que demandam necessidade de investigação
[2]. A identiﬁcação humana pelo DNA é baseada
principalmente nas diferenças observadas entre os
indivíduos em regiões não codiﬁcantes do genoma
(marcadores STR).
Objetivos: O presente trabalho visou contribuir para a
elucidação de um caso criminal, no qual foram realizados
exames de DNA em restos mortais de um cadáver
encontrado na cidade de Maceió-AL.
Metodologia: Peritos criminais do Estado de Alagoas,
na cidade de Maceió, coletaram restos mortais de um
cadáver encontrado, do sexo feminino, sendo levado para
o Instituto Médico Legal de Alagoas, sede Maceió (IML/
AL). Com o intuito de se veriﬁcar o vínculo genético entre
os referidos restos mortais e o suposto ﬁlho (P.A.S.L.) da
vítima, foram coletadas duas amostras dos restos mortais:
a) Fragmento de osso de arco costal (amostra questionada
01 – AQ1); b) Fragmento de osso do úmero (amostra
questionada 02 - AQ2); c) Raspado de mucosa bucal do
suposto ﬁlho da vítima (amostra referência – AR). Todas
as amostras questionadas foram submetidas à extração
de DNA através do método orgânico, enquanto que a
amostra de referência teve seu DNA extraído através do
DNA IQTM (Promega®). As amostras de DNA total foram
quantiﬁcadas por PCR em Tempo Real, com o emprego
do reagente Quantiﬁlier® Duo DNA Quantiﬁcation Kit
(Life Technologies) e do equipamento 7500 Real Time
PCR System (Life Technologies). As amostras de DNA
extraído foram submetidas à ampliﬁcação através da
reação em cadeia da polimerase (PCR), com o emprego
do sistema de análise de loci STRs Power Plex® Fusion

System (Promega Corporation), totalizando 24 (vinte
e quatro) loci gênicos. Os produtos de ampliﬁcação
das amostras foram submetidos à eletroforese capilar
em instrumento ABI PRISM 3500HID Genetic Analyzer
(Applied Biosystems).
Resultados e Discussões: Toda e qualquer amostra
biológica coletada em local de crime poderá ser
submetida às técnicas de identiﬁcação baseadas nas
regiões polimórﬁcas do DNA, processo seguro, com
alto poder de discriminação e alta conﬁabilidade, sendo
aceitos como prova legal em casos judiciais [3]. Devido
ao seu alto poder de discriminação, a análise de STRs
se tornou rotina em testes de paternidade e genética
forense [4]. Nas amostras questionadas AQ1(arco costal)
e AQ2(úmero), coletadas do corpo não identiﬁcado e
do membro superior foi observado um perﬁl genético
de indivíduo do sexo feminino e idênticos entre si,
estabelecendo a condição de pertencerem a um único
indivíduo. A partir do perﬁl genético de indivíduo do
sexo feminino encontrado nas 02 (duas) amostras
provenientes do cadáver não identiﬁcado e do membro
superior, nos quais, em todos os loci analisados, foram
detectados alelos em comum em relação à amostra
referência (AR) do Sr. P.A.S.L., estabelecendo a condição
de inclusão de maternidade.
Conclusão: O cadáver não identiﬁcado (AQ1) e o membro
superior (AQ2) não estão excluídos de pertencer a um
mesmo indivíduo. O perﬁl genético obtido das amostras
biológicas coletadas no cadáver não identiﬁcado não está
excluído de ser da mãe biológica de P.A.S.L. O contexto
social atual obriga por parte do governo, proﬁssionais
de segurança pública e cientistas, uma busca constante
por alternativas e metodologias cada vez mais eﬁcientes
que permitam identiﬁcar criminalmente as vítimas e os
autores dos ilícitos penais.
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Introdução: O Brasil, devido ao seu peculiar padrão de
colonização, possui uma estruturação genética advinda
do cruzamento de três grupos étnicos particulares: índios
nativos; europeus; e negros africanos. Contudo, sabe-se
que nas regiões do Brasil existem hotspots, nos quais cada
um destes grupos é predominante em relação aos outros,
em decorrência de condições históricas especíﬁcas. Por se
tratar de diferentes grupos populacionais, com padrões
de predominância étnica característicos, as frequências
alélicas nessas populações tendem a ser ligeiramente
diferentes, podendo levar o resultado estatístico a ser
subestimado ou superestimado.
Objetivos: Comparar as frequências alélicas de 12
marcadores STRs, do sistema CODIS (Combined DNA
Index System), usado como referência nos EUA e Brasil,
para identiﬁcação humana, na população de onze
estados do Brasil.
Metodologia: Foram coletadas 377 amostras de sangue,
em cartão FTA, de indivíduos não relacionados, do estado
de Pernambuco que recorreram aos exames de vínculo
genético do Laboratório de Bioinformática e Biologia
Evolutiva – LABBE/UFPE. As amostras foram ampliﬁcadas
através de PCR e, a posteriori, foi realizada a genotipagem
no 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Os alelos
foram discriminados utilizando o software Osiris v. 2.7.
Em seguida, realizou-se o cálculo das frequências dos
alelos dos 12 marcadores, utilizando o software Arlequin
v. 3.5. As frequências alélicas dos estados do Amazonas,
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito
Federal, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul foram coletadas através de uma consulta a bancos
de dados públicos desses estados. Utilizando o software
DISPAN gerou-se um dendograma através dos métodos
de distâncias de Neighbor-joining (NJ).

Resultados e Discussões: O output mostrou um
resultado semelhante ao esperado, visto que os estados
com história de colonização mais parecida agruparam
juntos na árvore, mostrando que esse método de
análise é mais adequado. Para as populações com maior
predominância de um dado grupo étnico formou-se um
grupamento separado dos demais. Os estados da Região
Sul do país, colonizados principalmente por imigrantes
europeus, formaram um agrupamento isolado em
relação aos estados com uma maior herança genética
de grupos negros africanos (e.g. Bahia, Rio de Janeiro
e Pernambuco. O estado da Amazonas comportou-se
como outgrup por ser predominantemente formado por
índios nativos.
Conclusão: Baseado no agrupamento obtido, podese aﬁrmar que a população brasileira é subdividida
em pools gênicos. Cada um desses subgrupos tendo
predominância de um dos 3 (três) grupos etinicos, e isso
se dá atráves da história colonial de cada uma das regiões
do Brasil que foram analisadas. Isso mostra que para
inferir a conformação genética do Brasil é necessario
que seja amostrado indivíduos de todas as regiões para
obter-se um resultado verossimio.
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Introdução: Comunidades microbianas post mortem
têm demonstrado seu grande potencial na microbiologia
forense. Com o sequenciamento de DNA em larga escala,
foi possível estabelecer um padrão de relação entre
micro-organismos e seu habitat. Entretanto, tal associação
possui pouco ou nenhuma consideração no local de um
crime. Micro-organismos por sua vez possuem padrões
de comunidades próprias após o óbito do hospedeiro
podendo ser considerado um marcador do tempo mínimo
post mortem. Todavia, tais estudos não correlacionam
micro-organismos com ﬂuídos seminais quando
encontrado em vítimas de agressão sexual. O presente
estudo busca analisar genomas de micro-organismos que
se associam ao sêmen podendo ter uso potencial como
uma nova ferramenta na ciência forense ligando os microorganismos com a possível data da agressão.
Objetivos
• Extrair DNA metagenômico coletados do trato vaginal
que tenha sido exposta à sêmen, durante cinco dias;
• Ampliﬁcar o gene 16S rDNA via PCR;
• Sequenciar o gene 16S rDNA;
• Utilizar ferramentas de bioinformática na
caracterização e composição da comunidade
bacteriana associada ao ﬂuído seminal;
• Estimar em dias se a composição de microorganismos associados ao sêmen é inﬂuenciada
conforme o tempo;

realizado a extração de DNA metagenômico (Figura 2.A)
e ampliﬁcação do gene 16S rDNA, com 1475pb, por PCR
(Figura 2.B).
Figura 1. Dias de decomposição do canal vaginal da porca. 1. Dia
do óbito; 2. Um dia após o óbito; 3. 2º dia após; 4. 3º dia após;
5. 4º dia após. 6. 5º dia após;

Figura 2. Gel de agarose 0,8%. Em A, extração do DNA
metagenômico; Em B, ampliﬁcação do gene 16S rDNA via PCR,
seguindo com C-. Controle negativo; 1Kb. Marcador molecular
1Kb plus; C. Controle; 1. Dia do óbito; 2. Um dia após o óbito; 3.
2º dia após; 4. 3º dia após; 5. 4º dia após. 6. 5º dia após;

Metodologia:

Considerações parciais: A extração via fenol/clorofórmio
assim como ampliﬁcação do gene 16S rDNA tiveram
êxito nas amostras coletadas nos primeiros dias pós
óbito, entretanto a padronização da PCR deve ser
realizada posteriormente para a ampliﬁcação das demais
amostras.
O método de sequenciamento das amostras será
realizado posteriormente sendo possível correlacionar
os micro-organismos que se associaram ao sêmen após
o óbito.
Resultados e Discussões

Apoio:

Ao todo, 5 amostras mais 1 de controle (antes da
exposição ao sêmen) foram coletadas durante os dias
de decomposição do suíno (Figura 1). Com isto, foi
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Introdução: Hair samples are a common form of
trace evidence in many forensic laboratories, and can
oftentimes link an individual to a crime or crime scene.
However, if root material is lacking, forensic laboratories
often do not process the sample, or submit it for
mitochondrial DNA (mtDNA) sequencing. We report
here utilization of a novel extraction methodology for
hairs in combination with a recently developed typing
technology to improve analysis success rate from highly
compromised samples to obtain nuDNA.

GlobalFiler and InnoTyper 21 results. Statistical analysis
was performed and the results for InnoTyper 21 ranging
in the order from the thousands to billions, showing
the utility of such a small amplicon system in obtaining
probative, useful nuclear DNA results from 2 cm hair
shaft samples.
Table 1 -

Goals: Use InnoTyper® 21 kit to obtain small amplicon
(~60-125bp) Alu based multiplex1 and compare with
current STR metodologies.
Materials and Methods: Samples were collected from a
total of 20 individuals.The tag (0.5cm) was removed with
UV irradiated scissors and discarded. A 2 cm fragment of
hair was then cut from this end. Hairs were cleaned and
digested using a modiﬁed protocol with Qiagen® Buﬀer
AL and Applied Biosystems® PrepFiler™ BTA Forensic
DNA Extraction Kit. DNA extracts were quantitated
using degradation assessment qPCR quantitation kits,
InnoQuant® and/or Quantiﬁler® Trio. Samples were
ampliﬁed using the InnoTyper 21 system and GlobalFiler®
PCR Ampliﬁcation Kit andCapillary Electrophoresis
performed with AB 3130 Genetic Analyzer.
Results and Discussion: Sixty hair samples were
extracted and the degradation indices obtained from
the InnoQuant® values ranged from 2 to 114, with an
average of 33, indicating the highly degraded nature
of nuDNA found in hair shafts2. Overall, forty-two
percent of all hairs tested produced genotype recoveries
greater than 40% with InnoTyper 21.Comparison with
GlobalFiler shows that InnoTyper 21 is more successful in
yielding higher allele recoveries, with very low amounts
of template DNA. InnoTyper 21 was highly successful in
recovering interpretable proﬁles from the hair shafts
tested, which led to high random match probability
statistical values. Table 1 shows a comparison of the

Conclusion: Highly discriminatory nuDNA results can be
obtained from rootless hair shafts.In spite exhibiting both
LCN and degradation, over 40% of the samples produced
interpretable proﬁles. Obtaining a proﬁle was largely
dependent on DNA quantity AND Degradation Index –
InnoQuant® was very predictive. Hair shafts processed
with InnoTyper® 21 provided usable genotype data with
stronger statistical power than mtDNA, the system is
highly sensitive and has a high discrimination power.
S.K. Sinha et al. Development of a Novel and Sensitive DNA
Analysis Multiplex Based on INNUL Markers for Highly Degraded
Forensic DNA Samples. Oral presentation at the 66th Annual
Meeting of the AAFS. Seattle, WA.
2
G.M. Pineda et al. Development and validation of
InnoQuantTM, a sensitive human DNA quantitation and
degradation assessment method for forensic samples using
high copy number mobile elements Alu and SVA. Forensic
Science International: Genetics 13 (2014) 224–235.
1
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Introdução: Crimes sexuais ocorrem em frequências
alarmantes e a obtenção de material biológico proveniente
do agressor e que permita sua identiﬁcação através
de perﬁl genético é de suma importância. Em geral, o
material biológico colhido do corpo e vestes da vítima é
utilizado na produção de extratos nos quais se averigua
a presença de sêmen e presença de espermatozoides1.
Como parte da análise do material, são produzidas
lâminas para a pesquisa de espermatozoides. Estas são
classiﬁcadas quanto ao número de espermatozoides
visualizados em “Ausente” - sem espermatozoides;
“Raros” - 1 a 5; “Moderados” 6 a 20 e as com mais de
20 espermatozoides são classiﬁcadas como “Vários”.
Atualmente as lâminas produzidas no Laboratório de
Bioquímica Forense da Polícia Cientíﬁca do Estado do
Paraná são descartadas e o extrato restante é enviado
para o Laboratório de Genética Molecular Forense
para obtenção e análise do perﬁl de DNA. Entretanto,
principalmente em casos oriundos de lâminas com
raros espermatozoides a obtenção de perﬁl genético é
prejudicada em função da baixa quantidade de células
espermáticas e, consequentemente, da pequena
quantidade de DNA. Tendo em vista que as lâminas
utilizadas para os testes preliminares são descartadas
após análise, é possível que a recuperação dos
espermatozoides contidos nestas possam ser utilizados
para a obtenção de perﬁl genético quando a análise do
extrato não é conclusiva.
Objetivos: Dentro deste contexto, este trabalho teve
por objetivo recuperar DNA e perﬁl genético a partir
de lâminas de testes conﬁrmatórios para presença
de espermatozoide a ﬁm de implantar mais uma
possibilidade de identiﬁcação de agressores sexuais na
rotina dos Laboratórios de Genética Molecular Forense.

Metodologia: Foram produzidas lâminas que simulam
aquelas com diferentes quantidades de espermatozoides
a ﬁm de padronizar os procedimentos de lavagem de
lâminas a fresco (700µL de solução salina), extração
de DNA (extração diferencial)2, quantiﬁcação (PCR
quantitativa em tempo real) e ampliﬁcação de DNA para
obtenção de perﬁl genético (PowerPlex® Fusion system,
Promega). Os testes iniciais foram realizados com 12
amostras de diluições diversas de sêmen. Após os testes,
foram coletadas 115 amostras de casos reais da rotina
dos Laboratórios de Bioquímica Forense e Genética
Molecular Forense da Polícia Cientíﬁca do Estado
do Paraná, as quais foram submetidas aos mesmos
procedimentos que as amostras teste.
Resultados e Discussões: Foi constatada a obtenção de
perﬁs genéticos em 6 das 12 amostras teste analisadas
e de 88 das 115 amostras de casos reais. Além disso,
das 88 amostras que resultaram em obtenção de perﬁl
genético, 32 indicaram a presença de material genético
masculino, demonstrando a eﬁcácia do protocolo de
lavagem de lâminas de testes conﬁrmatórios para
presença de espermatozoide a fresco.
Conclusão: Este resultado indica que é possível ampliar
o potencial de recuperação de perﬁs genéticos em
casos de crimes sexuais, aumentando, desta maneira,
as chances de sucesso na conclusão de casos desta
natureza, bem como fornece uma nova fonte de material
a ser armazenado como contra-prova.
Chapman RL, Brown NM, Keating SM. Journal of Forensic
Science, p. 207-12, 1989.
2Butler, J. M. Academic Press. 2005.
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Introdução: Ao longo dos últimos anos, as palavras
‘prediction’ e ‘molecular diagnosis’ têm estado
bastante presente nos artigos cientíﬁcos nacionais e
internacionais, o que indica uma forte tendência da
comunidade cientíﬁca em estudar as relações genótipofenótipo e suas aplicações em áreas tão distintas como
a medicina, biologia experimental e direito. Isso indica
que um dos campos cada vez mais relevantes dentro da
genética humana é a predição de traços físicos a partir
da análise do material genético. Recentemente, alguns
artigos têm sido publicados com o intuito de gerar
informações com a ﬁnalidade de predizer fenótipos para
auxiliar na investigação criminal.

um banco para inserção de informações de fenótipos
de investigados. Não há necessidade para tal ação. Se
houver um banco para isso, teríamos o mesmo cuidado
que há nos bancos de dados genéticos já existentes.
3) Como as informações da tecnologia da FDP são
probabilísticas (não são determinísticas), não deve
haver preocupação quanto à estigmatização e
discriminação baseada nas informações preditas.
Figura 1. Resumo das legislações de alguns países sobre a
tecnologia da Forensic DNA phenotyping.

Objetivos: O objetivo do presente trabalho é discutir
os limites do avanço tecnológico da predição de
fenótipos humanos (normais e patológicos) na ciência,
especiﬁcamente na área forense, e indicar possíveis
soluções para os problemas éticos e legais para a
aplicação adequada da FDP (Forensic DNA Phenotyping)
na rotina forense.
Metodologia: Inicialmente foi feita uma compilação de
artigos cientíﬁcos que discutem o tema e, a partir destes
dados, foram veriﬁcadas as legislações pertinentes
sobre a tecnologia em diversos países. Nos artigos
selecionados (105 no total), também foram extraídas
informações pertinentes a respeito da problemática
ética e legal na implementação da tecnologia da
Forensic DNA Phenotyping (FDP), com possíveis soluções
apresentadas.
Resultados e Discussões: Na Figura 1 estão compiladas as
legislações de algumas das nações do planeta com relação à
tecnologia da Forensic DNA Phenotyping. O que se percebe
é a omissão sobre o tema em alguns países, em especial
o Brasil. Além disso, baseado nas informações veriﬁcadas
nos artigos investigados, indica-se a seguir possíveis
soluções para os problemas legais e éticos decorrentes da
implementação desta tecnologia na rotina forense:
1) Com relação ao direito de não-saber o que o DNA diz
a respeito dos aspectos físicos da pessoa investigada,
a solução seria indicar a predição somente de EVCs
(externally visible characteristics). No caso de doenças, a
informação seria conﬁdencial apenas para os operadores
da investigação policial (o investigado poderia ter acesso
à informação mediante requerimento).
2) Com relação à proteção dos dados e privacidade das
informações preditas, não se recomenda a criação de

Conclusão: Uma vez que há pesquisadores e peritos no
Brasil e em outros países estudando as relações genótipofenótipo1,2,3, é emergente a necessidade de divulgação das
potencialidades e limites desta tecnologia de predição
de fenótipos humanos através da análise do DNA. Cabe
consignar também que a implementação da FDP para
resolução de crimes ainda não está amplamente feita no
planeta, e sua discussão na comunidade cientíﬁca e na
sociedade civil é muito importante para assegurar uma
ideal implementação da mesma.
Agradecimentos: Centro Nacional Patagônico, Puerto
Madryn-Chubut, Argentina; Universidade Federal do Rio
Grande do Sul Porto Alegre-RS, Brasil; University College
London, Londres, Inglaterra.
Cerqueira, CCS, Ramallo, V; Hunemeier, T; Azevedo, S; QuintoSanchéz, M; Paschetta, C; Cintas, C; González, M; Schuller-Faccini,
L; Bortolini, MC; González-José, R. Predicting Physical Features and
Diseases by DNA analysis: Current advances and future challenges.
Journal of Forensic Research, v. 7:4, p. 1000336, 2016.
2
A genome-wide association scan implicates DCHS2, RUNX2,
GLI3, PAX1 and EDAR in human facial variation. Nature
communications, v. 7:11616, 2016.
3
A genome-wide association scan in admixed Latin Americans
identiﬁes loci inﬂuencing facial and scalp hair features. Nature
communications. V. 7:10815, 2016.
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Introdução: Na genética forense, é realizada a
identiﬁcação humana pela análise de segmentos
dos genomas nuclear e mitocondrial, visto que cada
indivíduo apresenta um perﬁl genotípico único. A
comparação de perﬁs genéticos utiliza métodos
estatísticos que permitem estimar a probabilidade de
um determinado perﬁl ser idêntico ao de outro indivíduo
qualquer da população. Esta estatística tem como base
frequências alélicas obtidas de estudos previamente
realizados na população de interesse. Desta forma,
populações de regiões diferentes que apresentam
origem étnica distinta podem apresentar alelos raros ou
em frequências diferentes das outras regiões. Portanto,
quando se deseja identiﬁcar um indivíduo proveniente
de determinada população visando a resolução de casos
criminais ou cíveis, é importante saber quais e quais são
os alelos mais frequentes, os raros e as frequências dos
mesmos na população a ser estudada.

dois alelos raros ainda não descritos na literatura,
implicando um maior poder estatístico. Na Região
Nordeste (NE), foram previamente descritos2 apenas
os alelos 9 (D10S1248) e 18.3 (SE33), sendo este último
encontrado exclusivamente nesta região. A presença
de alelos raros pode estar relacionada a fatores como
deriva genética, migração ou mutações independentes
em cada uma das regiões. Não foram calculadas as
frequências dos alelos referidos neste trabalho devido
a possibilidade de superestimá-las ou subestimá-las, já
que o tamanho amostral representado ainda é baixo
Tabela 1: locos e alelos raros com suas frequências alélicas (FA)
brasileiras.1Alelos raros tabela LABBE. 2Frequência alélica Moysés
et al 2017.
Loco
TPOX
FGA
CSF1PO
SE33
D10S1248
TH01

Objetivos: Relatar alelos raros dentre os 21 locos STR do
CODIS expandido no estado de Pernambuco/Nordeste.
Metodologia: As 377 amostras de sangue em cartão
FTA foram provenientes de testes de vínculo genético
realizados no Laboratório de Bioinformática e Biologia
Evolutiva (LABBE – UFPE) entre 2014 e 2016. A ampliﬁcação
direta foi realizada com o uso do kit GlobalFiler Express
PCR Ampliﬁcation Kit meia reação (Mix 1: 3µl de Master
Mix, 3µl de Primer e 1,5µl de H2O; e Mix 2: 9,5µl de HIDI
e 0,5µl de Liz). Os fragmentos foram analisados através
de eletroforese capilar no sequenciador 3500 da Applied
Biosystems e a genotipagem feita através dos softwares
GeneMapper ID-X e OSIRIS.
Resultados e Discussões: Foram observados alelos raros
em seis dos 21 locos analisados (Tabela 1). Todos os sete
alelos apresentados estão descritos no http://www.
cstl.nist.gov/strbase/str_fact.htm, sendo que apenas
os alelos 30 (FGA) e 9 (D10S1248) fazem parte da escala
alélica fornecida pelos kits comerciais. O loco TPOX é
conservado, sendo assim não muito informativo para a
análise estatística populacional. Nele foram encontrados

Alelo¹
7.3/10.3
30
10.3
18.3
9
10,3

FA2
–
0,0005
0,0005
0,0005
0,0018
0,0005a

Conclusão: A presença de alelos raros contribui na
resolução de casos cíveis e criminais, inﬂuenciando
decisivamente nas análises estatísticas associadas aos
casos nos quais eles estão associados.

Agradecimento:

Alelos Raros Tabela Labbe
Population data of the 21 autossomal STRs included in the
Globalﬁler kits in population samples from ﬁve Brazilian
regions, Forensic Science International: Genetics 26 (2017)
e28-e30.
1
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REGULAÇÃO, GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS NA GENÉTICA
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Introdução: Cerca de 120 países ao redor do globo já
implementaram ou discutem a implementação de
bancos de perﬁs genéticos para ﬁns de investigação
criminal (Forensic Genetics Policy Initiative, 2015).
Seguindo a tendência mundial, o Brasil aprovou em 2012
a Lei 12.654, para em seguida regulamentá-la através do
Decreto 7.950/13, que criou o Comitê Gestor da Rede
Integrada de Bancos de Perﬁs Genéticos (RIBPG), que
representaria uma governança multistakeholder para
os bancos, com o objetivo de garantir uma legitimidade
democrática.
Objetivos: palestra proposta promoverá uma análise
comparativa entre a regulação brasileira e a de outros
países que já contam com bancos de perﬁs genéticos
forenses - como Alemanha, Inglaterra, Holanda, EUA,
Canadá, Coreia, Bélgica e Austrália, entre outros -, a
ﬁm de analisar aspectos de governança e discutir o que
poderiam ser boas práticas na regulamentação da cadeia
de custódia e na interpretação dos resultados dessa
identiﬁcação no contexto do processo penal, a partir da
perspectiva da garantia de direitos humanos.
Metodologia: Para a análise comparada, serão
considerados os seguintes critérios: dados armazenados
nos bancos; formas de coleta do DNA; descarte do
material biológico e exclusão de dados dos bancos;
controle de qualidade dos laboratórios e supervisão
independente; padrão do perﬁl genético na legislação;
forma de governança dos bancos; preocupações
com a proteção dos dados genéticos (segurança da
informação e restrições ao uso dos dados); implicações
da identiﬁcação por perﬁl genético no processo penal.
Resultados e Discussão: O Brasil surgiu com a promessa
de representar o maior banco de perﬁs genéticos da

América Latina e um dos maiores do mundo, vindo a atuar,
potencialmente, como referência aos demais países (US
DAILY REVIEW, 2012). A discussão proposta reﬂetirá
se, nesse contexto, a atual regulação proporciona um
ambiente de avanço tecnológico alinhado com garantias
de direitos humanos ou se, ao contrário disso, pode
representar riscos importantes, como o de discriminação
genética, contaminação de amostras, interpretações
equivocadas pelos julgadores das evidências produzidas
pela identiﬁcação criminal, violação da privacidade
genética, entre outros. É possível identiﬁcar não
somente na regulação brasileira, mas também na de
outros países diversos gargalos que propiciam riscos de
violação de direitos humanos. Por outro lado, também
se pode identiﬁcar garantias importantes, que previnem
essas violações.
Conclusão: A partir da investigação realizada, se pode
constatar a importância da garantia de proteção a
possíveis violações de direitos através dos instrumentos
regulatórios, de forma que o avanço tecnológico
caminhe lado a lado com a garantia de direitos humanos
conquistados historicamente. Para isso, é essencial que
a comunidade acadêmica discuta boas práticas nessa
seara e que conte com um modelo de governança
democrático.
US Daily Review. (02 de junho de 2012). Brazil’s Innovative
War on Crime. Acesso em 29 de junho de 2015, disponível em
US DAILY REVIEW: http://usdailyreview.com/brazilsinnovativewar-on-crime
2
Forensic Genetics Policy Initiative. (20 de maio de 2015).
Acesso em 15 de julho de 2015, disponível em Main Page:
http://dnapolicyinitiative.org/wiki/index.php?title=Main_
Page
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Introduction: Amplicon massively parallel sequencing
(PCR-MPS) is a new method in forensic DNA analyses.
Acceptance of PCR-MPS as a forensic method will depend
upon developing criteria that deﬁne the limitations of a
method, including a defensible analytical threshold (AT).
Here we describe the ﬁrst method for setting AT values
based on background noise consistent with standard
practice in instrumental analysis.

PCR-MPS methods as compared to PCR-CE methods.
Locus-speciﬁc AT values calculated from background
noise where stutter is identiﬁed by sequence are more
sensitive than naïve AT methods based on 1.5% of allele
coverage (Fig. 1). By adjusting the scaling value (c in Eq.
1), false positive rates can be reduced to zero.
Fig. 1. Locus-speciﬁc AT values calculated from background noise
using the SWGDAM method (blue) are more sensitive than AT
values based on naïve 1.5% of allele coverage (black). However,
when stutter is deﬁned as only N-1 sequences, sensitivity is
decreased (orange).

Objectives: The objectives of this research were:
- Develop defensible deﬁnitions for short tandem
repeat (STR) marker signal, background noise and
stutter artifact in forensic PCR-MPS data
- Develop an algorithm to automatically recognize
stutter artifacts
- Characterize signal and background noise
distributions in Illumina MiSeq data
- Compare AT values based on background noise with
AT values calculated by the default Illumina 1.5% of
signal method.
Methodology: DNA was prepared using the Illumina
ForenSeq and Promega PowerSeq Auto kits and
sequenced using Illumina MiSeq instrument1,2. Alleles
were identiﬁed using STRait RazorTM (U. North Texas
Health Sciences Center) and stutter artifacts identiﬁed by
StutterFinderTM (NicheVision). AT values were calculated
from critical values in ﬁtted distributions and by using
the SWGDAM-recommended method (Eq. 1)
AT = c × (Noisemax – Noisemax) (Eq.1)
Background noise distributions were ﬁtted using R
statistical software (https://www.r-project.org/ ).
Results and Discussion: When PCR-MPS reads are
binned by unique sequence, then a mutually exclusive
and exhaustive set of sequence types can be elucidated.
Types exhibit frequency spectra with few abundant
types corresponding to alleles, along with many lowabundance types corresponding to background noise.
Between these extremes are types corresponding to
molecular artifacts. Most (~85%) tokens (individual
amplicons) correspond to authentic alleles, but most
types (~90%) correspond to background noise. Due to
Inter-locus imbalance, AT values set on experimentwide basis result in >10% allele dropout indicating
that experiment-wide AT may be less appropriate for

By ﬁtting background noise to distributions, and using
critical values as AT, the false positive rate can be
customized and knowable. The power series family of
distributions were found to be appropriate.
Conclusion: The method described here is the ﬁrst
method for setting AT values that are compliant with
SWGDAM recommendations for having knowable error
rates.
Acknowledgements: Thanks to Dr. Bruce Budowle, Dr.
Pete Vallone, Dr. Katherine Gettings for access to data.
Gettings KB, Kiesler KM, Faith SA Montano E, Baker CH,
Young BA, Guerrieri RA, Vallone PA. Sequence variation of 22
autosomal STR loci detected by next generation sequencing.
Foren. Sci. Intl. Genet. 21(2016):15-21.
2
Young BA, King JL, Budowle B, Armogida L. A technique for
setting analytical thresholds in massively parallel sequencingbased forensic DNA analysis. (Manuscript submitted.
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Introduction: Although mainly focused in human
identiﬁcation, since the beginning of its activities, in
2005, the Brazilian Federal Police DNA Laboratory
has been requested to perform animal species testing
for many diﬀerent purposes. DNA based species
identiﬁcation is usually conducted when the traditional
morphological methods cannot be used. For species
identiﬁcation, the Laboratory uses the DNA barcoding,
a technique that relies on the ampliﬁcation and
sequencing of small DNA segments that vary among
species, or barcodes (regions of COI or Cytb genes).
Barcodes from unknown samples can be compared to
known identity sequences deposited in public access
databases such as GenBank and BOLD. Details of the
complete protocol can be obtained elsewhere1. The
Laboratory identiﬁcation conclusions are usually based
on the similarity results and representativeness of the
identiﬁed group in the database, assessed after an
extensive literature review.
Objectives: To present a panorama of the Brazilian
Federal Police animal species identiﬁcation casework,
detailing the technique used by the Laboratory for this
purpose and discussing some factors that may inﬂuence
its results.
Methodology: Animal species identiﬁcation requests,
or cases, received by the Laboratory from 2005 to June
2016 were analyzed and classiﬁed according to the
origin, year, nature of the item subjected to analysis and
sample obtained from it, kind of investigation helped,
animal group involved and genetic marker used during
the laboratory procedures. Statistical data related to
the number of items sent to the laboratory, number of
samples tested, identiﬁcation rate of success according
to the sample and marker used, and the identiﬁcation
taxonomic level reached were also provided.

Results and Discussion: During the period, the
Laboratory received 102 animal species identiﬁcation
requests (8.5 cases/year). Flight safety (33.3%),
mislabeled seafood (26.5%) and illegal hunting or
ﬁshing (23.5%) investigations represented most cases.
Identiﬁcation requests comprised 332 diﬀerent items
consisting mostly of small frozen or ethanol preserved
muscular tissue fragments, but many other items were
also received. From them were obtained 423 samples
for DNA extraction and subsequent procedures.
Although the overall identiﬁcation success rate was very
high (80.6%), it varied according to the kind of sample
(chi-square = 58.12, P < 0.01) and marker used in the
laboratory protocols (chi-square = 9.38, P < 0.01), with
frozen or ethanol preserved samples and COI presenting
the best results. Based on sample identiﬁcation, 91.9% (n
= 305) of the items subjected to analysis were identiﬁed,
mostly to species level (55.1%). Fishes (41%), birds
(29.8%) and mammals (25.2%) represented the majority
of identiﬁcations provided by the laboratory. Fish
identiﬁcations were usually linked to mislabeled seafood
or illegal trade of animal products investigations, while
birds were associated to aviation safety and animal traﬃc
investigations and mammals to illegal hunting cases.
Conclusions: Although there were diﬀerences according
to kind of sample and marker used during the laboratory
procedures, the results presented here showed that
DNA barcoding is usually a very eﬀective tool for species
identiﬁcation, helping a wide range of investigations.
Continuous research to improve the databases and
laboratory protocols is necessary to overcome some
limitations of the technique and reach even better results.
Carvalho CBV. DNA barcoding in forensic vertebrate species
identiﬁcation. Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical
Law and Bioethics, v. 4(1), p.12-23, 2014.
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Indel polymorphisms occur by insertion or deletion of one
or more nucleotides in the DNA sequence. They are the
most abundant (15-20% of human polymorphisms) after
the SNPs and approximately half of indels are biallelic,
which determines three possible genotypes: homozygote
(dd or ii) and heterozygotes (id). These markers are
derived from a single mutational event with low mutation
rate (~10-9 per generation). This simpliﬁes analysis more
than using STRs, despite its smaller informativeness.
As any other genetic marker, indels have application in
forensic analysis and Population Genetics. It is possible
to design allele-speciﬁc primers (complementary to part
of the insertion or to the region of union of the ﬂanking
ends in case of deletion), which provides ampliﬁcation of
a speciﬁc allele without amplifying its counterpart. This
makes possible detect and quantify a speciﬁc strain of
DNA in the presence of another, even if it is in higher
concentration, for example in forensics situations in
which there is mixing of biological material. To overcome

such diﬃculties, a large number of formally known loci
are required. In this work are described for some loci,
the PCR conditions for reactions with ﬂanking and allelespeciﬁc primers and polyacrylamide gel electrophoresis
conditions. The standardization was performed
considering the possibility of realizing multiplex PCR
reactions, that is, ampliﬁcation of more than one locus
per reaction, minimizing the use of reagents and the
time required to obtain a result. In three of these loci,
150 individuals are already genotyped with ﬂanking
primers. These loci were presented in Hardy-Weinberg
equilibrium and presented Polymorphism Information
Content (PIC) values considered informative for biallelic
loci: 0.3533; 0.3748; and 0.3748. These results, added by
results of other projects of our laboratory, indicate that
this type of polymorphism will be useful for the practical
applications mentioned allele-speciﬁc primers, although
it is still necessary the description of greater number of
loci of this type.

51

TAXA DE MUTAÇÃO DE 20 LOCOS STR AUTOSSÔMICOS DO
CODIS EXPANDIDO NA POPULAÇÃO DE PERNAMBUCO, BRASIL

CORDEIRO, B. M.a*; LIBERAL, A. T. S.a; SILVA, A. M. S.a; SAMPAIO, B.a;
NASCIMENTO JR, J. B.a; MEDEIROS, E. C. O.a; BALBINO, V. Q.a
a

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Biociências, Departamento de Genética, Recife, Pernambuco, BRASIL, 50670-901
*e-mail: beatrizcmeloo@gmail.com

Introdução: O hipervariabilidade dos microssatélites se
deve a vários fatores evolutivos, principalmente o de
mutação. Apesar do eﬁciente mecanismo de reparo do DNA
das células eucarióticas, a ocorrência de mutações é um
fenômeno inevitável. Quando ocorrem na gametogênese,
elas podem ser transmitidas aos descendentes.
Objetivos: Estimar a taxa de mutação de 20 locos
autossômicos STR do CODIS expandido, na população de
Recife, Pernambuco, Brasil.
Metodologia: Mutações da linhagem germinativa foram
estudadas mediante análise de 10.300 transferências
alélicas genitor-criança. Foram analisados 195 casos de
trio simples e 125 casos de duo, no período de 2014 a
2017, investigados no Laboratório de Bioinformática e
Biologia Evolutiva (LABBE-UFPE). As amostras biológicas
foram obtidas e armazenadas em cartões FTA (Whatman
Bioscience). O DNA genômico foi ampliﬁcado diretamente
nos sistemas multiplex PowerPlex® Fusion 6C (Promega
Corporation) e/ou Globalﬁler Express (Thermo Fisher). Os
materiais ampliﬁcados foram submetidos à eletroforese
capilar no ABI 3500 Genetic Analyzer (Thermo Fisher
Scientiﬁc). Os perﬁs genotípicos dos STRs autossômicos
foram visualizados nos softwares GeneMapper®
ID-X (Thermo Fisher Scientiﬁc) e OSIRIS v. 2.7. Foram
consideradas como mutações a presença de uma única
inconsistência alélica (mismatch) genitor-criança, dentre
os 20 locos considerados. Todos os testes apresentaram
probabilidade de paternidade superior à 99,999%.
Resultados e Discussões: A taxa de mutação total
para os 20 marcadores STR analisados foi de 1,8 x
10-3, variando entre zero e 9,7x10-3, diferindo de
outros estudos brasileiros(1,2), possivelmente devido ao
tamanho amostral considerado. Em relação à origem, foi
veriﬁcada uma maior incidência de mutações de origem
paterna, conforme observado em outros estudos(2,3).
O loco FGA representou 26,32% do total de mutações,
com a mais alta taxa de mutação (9,7 x 10-3), assim como
observado em estudo prévio(2). Foi observado um maior
número de perdas (57,9%), em relação ao de ganhos de
repetição (31,6%). Todos os ganhos envolveram apenas
uma unidade de repetição, exceto um caso, no qual foi
detectado um ganho parcial.

Tabela. Mutações observadas em 20 locos autossômicos STRs
analisados na população de Pernambuco, Brasil.
Locos

N° Mut./
Meioses
Maternas (%)

N° Mut./
Meioses
Paternas (%)

N° Total de
Mutação

Taxa Total de
Mutação (%)

D1S1656

0/198 (0%)

0/317 (0%)

0/515

0%

D2S441

0/198 (0%)

1/317 (0,32%)

1/515

0,19%

TPOX

0/198 (0%)

1/317 (0,32%)

1/515

0,19%

D2S1338

0/198 (0%)

1/317 (0,32%)

1/515

0,19%

D3S1358

0/198 (0%)

0/317 (0%)

0/515

0%

FGA

0/198 (0%)

4/317 (1,26%)

5/515

0,97%

D5S818

0/198 (0%)

0/317 (0%)

0/515

0%

CSF1PO

0/198 (0%)

0/317 (0%)

0/515

0%

D7S820

0/198 (0%)

1/317 (0,32%)

1/515

0,19%

D8S1179

0/198 (0%)

0/317 (0%)

0/515

0%

D10S1248

0/198 (0%)

0/317 (0%)

0/515

0%

Th01

0/198 (0%)

1/317 (0,32%)

1/515

0,19%

1/198 (0,51%)

3/317 (0,95%)

4/515

0,78%

vWA

D12S391

0/198 (0%)

1/317 (0,32%)

1/515

0,19%

D13S317

0/198 (0%)

1/317 (0,32%)

1/515

0,19%

D16S539

0/198 (0%)

0/317 (0%)

0/515

0%

D18S51

0/198 (0%)

0/317 (0%)

0/515

0%

D19S433

0/198 (0%)

0/317 (0%)

0/515

0%

D21S11

0/198 (0%)

0/317 (0%)

0/515

0%

D22S1045

0/198 (0%)

3/317 (0,95%)

3/515

0,58%

1/3960
(0,03%)

17/6340
(0,27%)

19/10300

0,18%

Total

Conclusão: Com bases nos resultados, pode-se ratiﬁcar
que o conhecimento da taxa de mutação nas populações
é um fator indispensável nas análises de vínculo de
parentesco. Deve ser enfatizada a necessidade de
se avaliar uma maior quantidade de transferências
alélicas genitor-criança, aﬁm de melhorar a estimativa
das taxas de mutações de locos STR na população de
Pernambuco.
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Introdução: Short Tandem Repeats do Cromossomo
Y (Y-STRs), têm assumido um papel valioso dentro da
biologia forense, sendo utilizados para resolver partes
masculinas de misturas de DNA ou para reconstruir as
relações paternais entre indivíduos do sexo masculino1.
A mutação é a única força que atua para diferenciar
os haplótipos do cromossomo Y2, e assim auxiliar na
separação de indivíduos de uma mesma linhagem.
Objetivos: Avaliar a prevalência de mutações no
cromossomo Y através do uso de marcadores de rápida
mutação (Y-RM) em linhagem familiar.
Metodologia: Foi realizada coleta através de swabs
bucais de 31 indivíduos do sexo masculino, de uma
mesma família, englobando três gerações. Os swabs
foram submetidos a extração direta com uso do PrepN-Go™ Buﬀer e ampliﬁcação com Kit YFiler™ Plus
PCR Ampliﬁcation (Applied Biosystems). Este kit de
ampliﬁcação possui seis marcadores de rápida mutação
(Y-RM). O material ampliﬁcado foi genotipado em
sequenciador do tipo ABI Prism 3500.
Resultados e Discussões: A primeira geração diz respeito
a cinco irmãos (A, B, C, D e E) onde somente um deles
está em vida, e mais um primo (F) com mesmo haplótipo.
Na segunda geração, temos ﬁlhos representantes de
todos os irmãos, bem como do primo. A terceira geração
é representada por netos de três dos cinco irmãos. A
análise dos eletroferogramas demonstrou que, das 31
amostras analisadas, com haplótipos de uma mesma
linhagem, nove apresentaram mutações nas regiões
de Y-RM. Uma das mutações está presente em todos
os membros das segundas e terceiras gerações para
um dos irmãos analisados (D). O haplótipo original
possui o alelo 18, para o marcador DYS570, enquanto
as novas gerações, apresentam o alelo 19. Acredita-

se que esta mutação possa ter surgido num único
indivíduo da primeira geração e ter sido repassada
para seus descendentes. Infelizmente, não há perﬁl
deste indivíduo para comparação. Para esta mesma
linhagem, além da mutação no marcador DYS570, um
dos indivíduos, da terceira geração, possuía mutação
nos marcadores DYS389I, alelo 14 (alelo 13 no restante
da linhagem) e DYS389II, alelo 32 (31 para o padrão do
haplótipo). Nesta situação, é possível diferenciar este
indivíduo, do seu irmão. Em análises forenses, está
seria a principal resposta em casos onde existe um
haplótipo do Y, podendo chegar mais próximo de uma
individualização entre membros de uma mesma geração
ou até da mesma linhagem. Além dos marcadores
acima, no DYS627, há uma mutação do alelo padrão
19, para o 20. Esta mutação aparece em somente um
dos membros da segunda geração (C), para um dos
membros, e foi passada para seu descente. O uso dos
Y-RM para análises forenses pode ser uma ferramenta
para a diferenciação de indivíduos do mesmo haplótipo,
podendo individualiza-los ou pelo menos direcionar a
um possível indivíduo.
Conclusão: Na análise de 31 indivíduos de uma mesma
linhagem paterna, foi possível identiﬁcar nove haplótipos
com mutação nos marcadores de Y-RM, sendo possível
ainda, discriminar os haplótipos entre dois irmãos.
Resultado este importante para orientar casos de
âmbito forense e demonstrar a relevância no uso deste
marcadores.
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Introdução: A expressão “tráﬁco de animais” engloba
ilegalidades na fauna relacionadas ao comércio e
manutenção de animais vivos e à caça. Após análise
de dados de caça ilegal das Polícias Militares, Chagas
(2015) mostrou que aproximadamente 10% do total das
apreensões era de tatus, queixadas, antas e tamanduásbandeira. O tráﬁco de aves silvestres se conﬁgura pela
retirada de indivíduos da natureza para serem mantidos
em cativeiro de forma irregular. Boa parte das apreensões
de passeriformes está ligada à falsiﬁcação de anilhas de
identiﬁcação cadastradas no sistema eletrônico do Ibama
(Sispass), o que demonstra uma tentativa de atribuir uma
aparência legal a um animal clandestino. Além disto, a
identiﬁcação destas aves ilegais no plantel de criadores
costuma ser uma tarefa difícil, sendo necessária a criação
de mecanismos mais efetivos para o seu monitoramento,
como por exemplo testes de ﬁliação. Destro (2012)
listou Saltator similis e Sporophila maximiliani entre as
espécies mais apreendidas no Brasil entre 2005 e 2009.
Como tentativa de identiﬁcar e combater crimes contra
a fauna, o desenvolvimento de novas tecnologias
genéticas é um fator crucial, e nosso grupo de pesquisa
utiliza como ponto de partida o Sequenciamento de nova
geração, capaz de sequenciar milhões de fragmentos de
uma só vez.
Objetivos: Sequenciamento completo do DNA
mitocondrial (mtDNA) e desenvolvimento de tecnologias
para o combate ao tráﬁco de animais silvestres
com base em sequências geradas por NGS, como o
desenvolvimento de primer espécie-especíﬁco e testes
de ﬁliação com regiões microssatélites.
Metodologia: As amostras dos animais silvestres
foram cedidas pelo Centro de Triagem de Animais
Silvestres de Belo Horizonte. O material genético foi
extraído com o protocolo de Fenol-Clorofórmio e
kit GTS (Phoneutria), quantiﬁcado e posteriormente
sequenciado no sequenciador MiSeq (Illumina). Analises
de bioinformática foram feitas com os programas
CLC Genomics Workbench, MIRA 4.0, MEGA e
MSatCommander.

Resultados e Discussões: Para Myrmecophaga tridactyla
(tamanduá-bandeira), foi feito o sequenciamento completo
do DNA mitocondrial de um indivíduo oriundo do cerrado
brasileiro. As sequências geradas por NGS também estão
sendo usadas no desenvolvimento do primer especíﬁco para
a espécie, e uma vez padronizada, a ampliﬁcação permitirá
a identiﬁcação desta espécie com trabalho, tempo e custo
muito inferiores ao de um sequenciamento. Para Sporophila
maximiliani (bicudo) e Saltator similis (trinca-ferro), as
sequências geradas estão sendo analisadas em busca de
microssatélites informativos que possam ser utilizados para
o desenvolvimento de teste de ﬁliação de aves, a ﬁm de se
detectar aves ilegais cadastradas irregularmente como aves
nascidas em cativeiro. Para Sporophila maximiliani também
foi possível fazer o sequenciamento completo do mtDNA.
As sequências completas de mtDNA, uma vez depositadas
no banco de dados, ﬁcam disponíveis a todos, permitindo
que análises ﬁlogenéticas e taxonômicas sejam feitas.
Além disto, tais sequências podem ser utilizadas na na
identiﬁcação de espécies em casos forenses com base na
similaridade.
Conclusão: O NGS se mostrou uma ferramenta muito
útil no desenvolvimento de tecnologias para o combate
ao tráﬁco e para o sequenciamento de regiões gênicas
de extrema relevância para identiﬁcação de espécies,
muito utilizadas quando a identiﬁcação morfológica não
é possível, o que costuma ocorrer em casos de tráﬁco e
caça ilegal de animais silvestres.
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amostras e discussões. Ao PCF Rodrigo Mayrink, pela
conﬁança, incentivo e apoio. À Capes, CNPq e Fapemig,
pelo auxílio ﬁnanceiro.
CHAGAS ATA, COSTA MA, MARTINS APV, RESENDE LC,
KALAPOTHAKIS E.Illegal hunting and ﬁshing in Brazil: a study
based on data provided by environmental military police.
Brazilian Journal of Nature and conservation v13, p183-189, 2015.
DESTRO, GFG et al. Eﬀorts to Combat Wild Animals traﬃcking
in Brazil. In: (Ed.). Biodiversity Enrichment in a Diverse World:
Editora InTech, p.518, 2012.

54

VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO DE REDUÇÃO DE VOLUME DE
REAÇÃO PARA ANÁLISE DE HAPLÓTIPOS DO CROMOSSOMO
Y VISANDO OS BANCO DE DADOS DE DNA

SOUZA, C. A.a,c*; OLIVEIRA, T. C.a,b; CROVELLA, S.b; SANTOS, S. M.a,d;
RABÊLO, K. C. N.a,d; KOBAYASHI, S. B. T.e; TORRES, R. B.e; SILVA, D. S. R.c;
SANTOS, F. B.c,e; FEITOSA, R. M. S. E.c; SORIANO, E. P.c; CARVALHO, M. V. D.c,e
a

Laboratório de Perícia e Pesquisa em Genética Forense, SDS/PE, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil, CEP 54315-010
b
Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami, UFPE, Recife, Pernambuco, Brasil, CEP 50670-901
c
Mestrado em Perícias Forenses - Universidade de Pernambuco, Camaragibe, Pernambuco, Brasil, CEP 54753-220
d
Gerência Geral de Polícia Cientíﬁca, SDS/PE, Recife, Pernambuco, Brasil, CEP 50040-020
e
Instituto de Medicina Legal Antônio Persivo Cunha – IMLAPC, SDS/PE, Recife, Pernambuco, Brasil, CEP 50040-020
*e-mail: carlos.souza@sds.pe.gov.br

Introdução: Dentre as amostras passíveis de recuperação
através dos STR, as regiões de repetição do cromossomo
Y são importantes para os casos que envolvem indivíduos
do sexo masculino1. Essas regiões, além de utilizadas
em análises criminais padrão, também são incluídas
nos bancos de dados de perﬁs genéticos com objetivo
de armazenar informações que poderão ser utilizadas
tardiamente2.

padrão intra-cor e inter-cor para veriﬁcar a qualidade
dos picos analisados, eram próximos aos das amostras
ampliﬁcadas com 100% do volume recomendado.
Em relação ao equilíbrio inter-cor, temos um mínimo
de 0,005499 e máxima de 0,308852 com mediana de
0,142877. Os valores de representação intra-cor, para as
amostras com 32% de redução estão apresentados na
ﬁgura 1.

Objetivos: Pensando em reduzir os custos em relação
aos perﬁs que deverão ser inseridos nos bancos de
dados, este trabalho objetivou otimizar e validar um
protocolo de ampliﬁcação para recuperação de perﬁs
de cromossomo Y, em amostras de referência, utilizando
redução de materiais comumente recomendados em kit
comercial especíﬁco.
Metodologia: Cartões do tipo FTA foram utilizados como
suporte para as células bucais coletadas de indivíduos
do sexo masculino e ampliﬁcadas com uso do reagente
SwabSolution (Promega). Objetivando deﬁnir os padrões
de ciclagem e volumes reduzidos ideais foram utilizadas
três amostras de referências, sendo 19 discos de 1,2
mm de diâmetro, perfurados manualmente para cada
amostra. Todo o processo foi efetuado com uso do kit
PowerPlex® Y23 (Promega) para ampliﬁcação, com 25,
26 e 27 ciclos térmicos, em duas quantidades distintas
de amostras: um e dois discos de 1,2 mm de diâmetro.
Utilizou-se duas concentrações do mix com volume
reduzido, sendo um com 20% e outro com 32%. Além de
uma ampliﬁcação com 100% de volume, um disco e 26
ciclos, para controle, em cada amostra. Após a otimização,
todas as amostras (n=270) foram submetidas a PCR de
27 ciclos, com um disco de 1,2 mm com o equivalente
de 32% dos reagentes para ampliﬁcação, pois este foi
o melhor resultado obtido na validação. A análise dos
dados foi realizada utilizando-se um estudo de valores
de equilíbrio entre as cores de ﬂuoróforos.
Resultados e Discussões: Nas amostras analisadas com
volume de reação de 20%, observou-se um desequilibrio
considerável nas alturas dos picos, tanto inter como intracor. Nas amostras ampliﬁcadas com 32% de reagentes,
os valores obtidos para os cálculos de equilíbrio do

Figura 1: Balanço intra-cor de altura de pico para cada
corante de ﬂuorescência em 8 uL de volume ﬁnal da reação de
ampliﬁcação. O eixo X indica as cores de ﬂuorescência e o eixo Y
indica o balanço intra-cor de altura de pico em porcentagem.

Conclusão: As análises demonstraram que nas amostras
submetidas ao protocolo com 32% de reagentes, houve
obtenção de perﬁl com qualidade suﬁciente para
inserção em bancos de dados de perﬁs genéticos.
Jarreta MBM. La prueba del ADN en Medicina Forense.
Masson S.A, Barcelona, 1999.
2
Kayser M. Y Chromosomal markers in forensic genetics. In:
Rapley R, and Whitehouse, D. Molecular Forensics, Wiley,
2007).
1
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Introdução: Nos laboratórios de análise forense,
normalmente seguem-se as instruções de volume
recomendadas pelos fabricantes dos kits de ampliﬁcação
de marcadores STR. Devido ao alto custo, os cientistas
forenses buscam alternativas de utilização desses kits de
forma mais econômica, sem comprometer a qualidade
da genotipagem.

Figura 1: Eletroferograma (26 ciclos de ampliﬁcação): amostra
com reação completa, amostra com meia reação, controle
positivo com reação completa, controle positivo com meia
reação, respectivamente.

Objetivos: Validar a utilização de 50% do volume dos
reagentes sugerido pelo fabricante do Kit GlobalFiler
Express.
Metodologia: No estudo de validação foram utilizadas
dez amostras de sangue em cartão FTA oriundas de
testes de vínculo genético realizado pelo Laboratório
de Bioinformática e Biologia Evolutiva (LABBE-UFPE). O
cartão FTA foi utilizado com e sem lavagem com água
destilada. A ampliﬁcação direta foi realizada através
do kit GlobalFiler Express PCR Ampliﬁcation Kit reação
completa1 (Mix 1: 6µl de Master Mix; 6µl de Primer
e 3µl de H2O; e Mix 2: 9,5µl de HIDI e 0,5µl de Liz) e
meia reação (Mix 1: 3µl de Master Mix, 3µl de Primer
e 1,5µl de H2O; e Mix 2: 9,5µl de HIDI e 0,5µl de Liz). As
ciclagens de ampliﬁcação foram 26 a 28 ciclos, visando
deﬁnir qual seria a mais adequada para a obtenção
dos perﬁs genéticos. Os fragmentos foram analisados
através de eletroforese capilar no sequenciador 3500
Genetic Analyzer (Applied Biosystems), enquanto que a
genotipagem foi realizada com os softwares GeneMapper
ID-X e OSIRIS.
Resultados e Discussões: As genotipagens que
apresentaram melhores resultados foram àquelas que
não apresentaram artefatos decorrentes de problemas
na ampliﬁcação (e.g. grandes e pequenos produtos da
ampliﬁcação dos STRs). Os melhores resultados foram
obtidos a partir da ampliﬁcação com 26 ciclos, com ou
sem lavagem. Os perﬁs obtidos a partir do uso de meia
reação do kit GlobalFiler Express PCR Ampliﬁcation Kit
foi correspondente ao de reação completa. Ainda não
há trabalhos descritos na literatura relacionados ao
assunto.

Conclusão: A genotipagem resultante do uso de meia
reação do Kit GlobalFiler Express foi satisfatória, optandose pelo procedimento sem lavagem. Concluímos, deste
modo, que a redução de volume dos insumos pode ser
seguramente adotada como uma alternativa econômica
e prática nas rotinas dos laboratórios de genética
forense.
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Introdução: A genética forense tem avançado utilizandose de técnicas da bioinformática. Para a emissão de
laudos oﬁciais de vínculo genético é necessário seguir um
rígido Procedimento Operacional Padrão (POP), no qual
todas as etapas do processo devem ser cuidadosamente
validadas. Por conta destas exigências, os laboratórios
buscam softwares já validados e padronizados (e.g.
GeneMapper®). Alguns softwares gratuitos para
genotipagem podem oferecer a mesma robustez de
análise, necessitanto apenas que sejam validados,
podendo, assim, serem uma alternativa aos softwares já
utilizados.
Objetivos: Validação e utilização do software Osiris
como ferramenta alternativa na rotina de laboratórios
de determinação de vínculo genético.
Metodologia: Foram coletadas amostras de sangue em
cartão FTA de 800 indivíduos, que realizaram exame de
vinculo genético no Laboratório de Bioinformática e
Biologia Evolutiva da Universidade Federal de Pernambuco
(LABBE-UFPE), entre os anos de 2014 e 2016. Para a
análise dos fragmentos utilizaram-se os kits comercias:
Global Filer, Power Plex Fusion e Power Plex 21, seguindo
os protocolos descritos pelos fabricantes. As amostras
foram genotipadas utilizando os softwares Osiris v. 2.7
e GeneMapper®. Depois da genotipagem, os outputs
foram analisados e seus resultados foram comparados
para se determinar os níveis de concordância.
Resultado e Discussão: A interpretação dos resultados
evidenciou que o GeneMapper® e o Osiris forneceram
os mesmos valores para os alelos, mostrando
pequenas variações na altura dos picos. Ao analisar as
funcionalidades do Osiris, pode-se observar que, além
de ser gratuito, este programa possui ferramentas que
permitem analisar o tamanho dos fragmentos, altura
dos picos, intensidade do ruído e prováveis oﬀ-ladder e
valores dos RFUs. O Osiris também possibilita a inclusão
de conﬁgurações particulares para cada laboratório, tais

como: assinaturas especiﬁcas; valores para os limites
estocásticos e analíticos; possibilidade de que dois
usuários diferentes realizem a mesma genotipagem em
paralelo dando mais veracidade ao resultado ﬁnal.
Tabela 1. Exemplo da genotipagem de oito marcadores
autossômicos analisados na rotina do LABBE-UFPE.
Software
Marcador

Osíris

GeneMapper

D3S1358

14

18

14

18

vWA

14

16

14

16

D16S539

9

12

9

12

CSF1PO

11

12

11

12

D10S1248

14

16

14

16

D1S1656

14

15

14

15

D12S391

18

21

18

21

D2S1338

17

17

17

17

Figura 2. Recorte de eletroferograma de genotipagem realizada
pelo Osiris e GeneMapper® respectivamente.

Conclusão: Baseado nessas comparações, podemos
aﬁrmar que o Osiris mostrou um ótimo desempenho
na caracterização dos alelos de todos os genótipos
podendo, dessa forma, ser utilizado pelos laboratórios
de biologia forenses como alternativa aos softwares
de genotipagem comerciais atualmente disponíveis no
mercado.
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Introdução: O antígeno especíﬁco da próstata (PSA) é
uma glicoproteína produzida pela glândula prostática e
um marcador válido para a detecção de sêmen em casos
criminais1. Além do PSA, outra metodologia de triagem é
a pesquisa de células espermáticas. Quando as amostras
são negativadas nestes exames de triagem, muitas vezes
as amostras são descartadas para análise genética. Porém,
novas técnicas, utilizando métodos de análise para o
cromossomo Y, começam a ser testadas como possível
exame para triagem em casos de crimes sexuais2.
Objetivos: Objetivou-se, nesta pesquisa, avaliar a
quantiﬁcação do cromossomo y (Y-Screening), como
metodologia de triagem para amostras de crime sexual.
Metodologia: Foram selecionadas 33 amostras de
suabes, coletadas em vítimas de crime sexual, todas do
sexo feminino, e que apresentavam resultados negativos
para o exame de PSA e pesquisa de espermatozóides.
Para ﬁns de controle, sete amostras, com mesmo padrão
de coleta, porém com resultado positivo para o exame
de PSA e pesquisa de espermatozoides, foram utilizadas.
Inicialmente, fragmentos dos suabes sofreram uma
lise em solução salina (NaOH 1M) e ácido acético para
realização da quantiﬁcação do DNA. Esta, foi realizada
utilizando-se o Kit Quantiﬁler® Trio DNA Quantiﬁcation
(Applied Biosystems). Das amostras submetidas ao
processo de quantiﬁcação, 11 foram selecionadas,
entre as negativas e positivas (PSA/Espermatozóide), e
extraídas pelo método orgânico. Estas, foram ampliﬁcadas
utilizando-se os kits Yﬁler™ Plus PCR Ampliﬁcation Kit e
GlobalFiler® PCR Ampliﬁcation Kit. A eletroforese capilar
foi realizada em analisador genético modelo ABI PRISM

3500 e a análise dos fragmentos ocorreram utilizando o
software GeneMapper ID-X v 1.2.1 software.
Resultados e Discussões: Das 33 amostras negativas
para os exames de PSA/Espermatozóide, foi detectado,
utilizando o processo de quantiﬁcação através do
Quantiﬁler Trio, DNA Masculino em 20 delas (cerca de
61%). Das 11 selecionadas e submetidas à extração
orgânica, foi obtido perﬁl completo em duas delas
(18%) e três perﬁs parciais, com oito, 17 e 21 regiões
ampliﬁcadas. Os perﬁs incompletos, embora não sirvam
para incluir o agressor, podem auxiliar na exclusão
de suspeitos. O descarte de amostras negativadas
pode levar a perda de informações importantes para
direcionamento ou solução de um caso criminal. Desta
forma, todas as amostras coletadas em vítimas de
crime sexual podem ser submetidas a Y-Screening,
em complementação aos atuais métodos de triagem.
A relação homem:mulher associado à quantidade de
Y-STR demonstrada na quantiﬁcação, pode também
deﬁnir qual metodologia deve ser aplicada à amostra, se
extração diferencial ou extração orgânica.
Conclusão: A técnica de Y-Screening como metodologia
para triagem de amostras provenientes de crime
sexual é eﬁciente, podendo complementar os exames
tradicionais e diminuir o descarte indevido de amostras
forenses.
Hochmeister MN, Budowle B, Rudin O, Gehrig C, Borer U, Thali
M, Dirnhofer R. J Forensic Sci, v. 44, p. 1057–1060, 1999.
2
Deng JQ, Liu BQ, Wang Y, Liu W, Cai JF, Long R, Li WH. Genetics
and Molecular Research, v.15, n. 1, p 1 -17, 2016.
1
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Introdução: As criptomoedas quebram barreiras impostas
por governos e instituições ﬁnanceiras formando uma
rede mundial de transações instantâneas.

baseada em um meme da internet, um cão da raça
japonesa Shiba Inu.

e

Legalização no Brasil: No Brasil nenhuma criptomoeda
é regularizada. O Banco Central do Brasil, através do
comunicado de número 25.306, adverte que a variação
de preços é rápida e muito grande, o que pode gerar
grandes perdas ﬁnanceiras³.

Apresentação
Criptomoedas: As criptomoedas são baseadas em
algoritmos criptográﬁcos – como SHA-256 e Scrypt. Não
há como forjar seu lastro, pois para obter a representação
de uma unidade de valor é necessário solucionar um
algoritmo complexo.

Taxas cobradas em transações: As taxas de transferência
das criptomoedas são apenas para recompensar os
mineiros que fazem suas validações. Não há percentual
ﬁxo da taxa. Quanto menor o valor da transação, maior a
taxa. Isso é feito a ﬁm de evitar que pequenas transações
sejam feitas em massa com o objetivo de sobrecarregar
a rede.

Objetivos: Apresentar a história de quatro criptomoedas
e compara-las de acordo com o cenário atual.
Metodologia:
dedutiva1.

Pesquisa

experimental,

aplicada

Carteiras e segurança: Todas as criptomoedas utilizam
carteiras, que são contas protegidas por criptograﬁa.
Para gera-la não é necessário fornecer dados pessoais.
Bitcoin:
A Bitcoin é criada pela solução de um algoritmo
criptográﬁco que envolve parte do código do bloco
anterior, formando uma cadeia de blocos. Após seis
transações é impossível reverter a transação central. O
bloco torna-se imutável e é oﬁcialmente publicado na
Blockchain, que é o livro de registro de transações já
realizadas².
Litecoin:
A Litecoin nasceu como alternativa mais simples à Bitcoin.
Por ser mais leve e numerosa, alguns especialistas dizem
que a Bitcoin é o ouro a Litecoin a prata das moedas
digitais. Ela possui um algoritmo menos complexo.
Xaurum:
A Xaurum é 100% baseada em unidades reais de ouro.
Cada unidade de valor Xaurum está diretamente ligada
a 1 grama de ouro que deve ter o índice de, no mínimo,
999,9% de pureza.
Dogecoin:
A Dogecoin está entre as 10 moedas mais populares
da internet. Ela conquistou popularidade por ter sido

Valores
Menor valor

Maior valor

Valor atual

Bitcoin

0,01

1267,16

1021,71

Litecoin

1,29

50,27

6,47

Xaurum

0,68979

1533,96

0,095794

Dogecoin

0,000089

0,001886

0,000307

Valores em dólar americano. Atualizados em: 30/03/2017⁴.

Conclusão: O objetivo central de todas é ter aceitação
e sucesso e não competir entre si, até mesmo porque
muitas foram criadas para complementar as outras.
Algumas são mais valiosas e aceitas pelo mercado,
outras mais baratas e acessíveis. Elas têm mostrado um
bom potencial de investimento.
GIL ANTÔNIO, Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4a
Edição. Editora Atlas, 2002.
²NAKAMOTO, Satoshi. 2008. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic
Cash System. URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
³MENDES e FELTRIM, Aldo Luiz e Luiz Edson. 2014.
COMUNICADO No 25.306, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014. URL:
https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?
method=detalharNormativo&N=114009277.
⁴Crypto-Currency Markt Capitalizations. 2017. Currencies.
URL: http://coinmarketcap.com/currencies/views/all/. Data de
último acesso das URLs: 30/03/2017.
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Introdução: A esteganálise é o estudo que busca detectar
mensagens escondidas realizadas por um método de
esteganograﬁa. Em geral, a esteganálise não busca
descobrir o conteúdo da mensagem escondida, mas
busca detectar se um arquivo passou por esteganograﬁa
ou não.
Objetivos: O objetivo deste trabalho é analisar a
eﬁciência de ferramentas e métodos de esteganálise em
estego-imagens com texto embutido.
Metodologia: Foi elaborada uma base de imagens
formada por 30 imagens licenciadas sob a Creative
Commons CC0. Além disso, a mensagem a ser embutida
nas imagens foi composta pelos 15 livros mais baixados

do Project Gutenberg. Conforme diagrama acima, para
cada imagem na base de imagens, oculta-se mensagens
secretas de 50 formas diferentes: usando cinco diferentes
ferramentas de esteganograﬁa (Steghide, Outguess, F5,
Stepic e LSBSteg), e com dez diferentes tamanhos de
mensagem secreta, com percentuais de 10% a 100%,
variando de 10 em 10%, da capacidade da imagem. Com
isso, serão 1.500 imagens a serem testadas, além das
30 imagens originais sem mensagens, pela ferramenta
de esteganálise StegExpose1 que é uma ferramenta que

reúne a implementação de quatro diferentes técnicas de
esteganálise de deteção LSB: Primary Sets, Chi Square,
Sample Pair e RS Steganalysis, além de um método de
fusão (fusion) proposto pelo autor do StegExpose.
Resultados e Discussões: O StegExpose apresentou boa
eﬁciência em detectar que há mensagens nas estegoimagens produzidas pelo Stepic e LSBSteg, mas teve
baixa eﬁciência nas produzidas pelo Steghide, Outguess
e F5. Resultado esperado, pois o StegExpose é uma
ferramenta de esteganálise especíﬁca para detectar
esteganograﬁa LSB. Na curva ROC (gráﬁco abaixo à
esquerda), este resultado pode ser constatado pelo fato
de que as duas curvas que se encontram acima da reta
de 45º são das duas ferramentas..

Foram elaboradas curvas ROC para análise de desempenho
das ferramentas e métodos de esteganálise, uma delas
é mostrada acima à direita para as estego-imagens
geradas pelo LSBSteg. Os resultados deste trabalho são
diferentes dos resultados do trabalho de (1), que mostra
que o método de fusão do StegExpose é sempre melhor.
Um dos motivos é que as bases de dados de imagens
são diferentes e as ferramentas de esteganograﬁa são
diferentes.
Conclusão: Não foi possível indicar qual método
de esteganálise que tenha tido sempre o melhor
desempenho, e sim, veriﬁcar que o desempenho de
uma ferramenta de esteganálise depende do método
de esteganograﬁa usado. Este resultado está de acordo
com a bibliograﬁa.
Boehm, Benedikt. “StegExpose-A Tool for Detecting LSB
Steganography.” arXiv preprint arXiv:1410.6656, 2014.
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Introdução: Reconhecimento facial e identiﬁcação de
indivíduos de forma automática são de grande interesse
no âmbito computacional, em especial no campo forense.
Nos últimos 20 anos, o crescente desenvolvimento das
técnicas de reconhecimento de padrões e aprendizagem
de máquina (Machine Learning - ML) contribuíram
com a redução da taxa de erros nos algoritmos de
reconhecimento facial de forma automática em três
ordens de grandeza [1]. Ao longo dos últimos anos, as
técnicas de deep learning mostrou-se eﬁcaz quando
aplicado em reconhecimento facial. O B-FRES surge como
um sistema embarcado desenvolvido com a ﬁnalidade
de auxiliar no exame de reconhecimento facial em
imagens utilizando-se o método Viola-Jones [2] e a rede
neural profunda, mais especiﬁcamente a rede neural
convolucional (Convolutional Neural Network - CNN),
para identiﬁcação de rostos com uma elevada precisão.
Objetivos: O objetivo deste trabalho consiste em
apresentar uma ferramenta de reconhecimento facial
com deep learning, embarcada na plataforma raspberry
Pi Modelo B com ﬁnalidade de auxiliar o trabalho
realizado pelo perito na identiﬁcação de rostos em
tempo real com precisão.
Metodologia: O B-FRES foi desenvolvido utilizando
a arquitetura de rede neural VGG-16 [3] pela sua
capacidade de trabalhar com imagens RGB e ser
desenvolvida com o foco em reconhecimento facial. A
coleção de dados adotada para o treinamento da rede
neural foi a LFW alinhada por deep funneling [4]. Essa
coleção de dados contém 13.223 imagens de 5.749
pessoas em ambiente não controlado. O método ViolaJones foi o método adotado para detecção de faces
em imagens por fornecer taxas de detecção em tempo
real [2]. O pré-processamento consistiu em reduzir as
imagens para a escala 244x244 para ajustar a entrada

padrão da arquitetura VGG-16. Pelo custo computacional
da fase de treinamento da rede neural, o treinamento
foi realizado em uma plataforma desktop e o modelo
treinado foi transferido para a plataforma B-FRES. Para
aumentar a coleção de dados, na fase de treinamento,
foram geradas novas imagens após a modiﬁcações de
20% da coleção base. Essas modiﬁcações consistiram
em: enegrecimento e clareamento em até 15% dos
pixels base e a rotação entre 3 a 6 graus na imagem base
para simular condições adversas no uso do B-FRES.
Resultados e Discussões: O total de imagens testadas
com o B-FRES foi de 3.200 com a coleção base e 3.200
com a coleção base modiﬁcada. Para a identiﬁcação de
rostos, conseguiu-se obter com o sistema uma precisão
de 88,36% na coleção de dados base e de 92,15% após
o aumento da coleção de dados. O tempo gasto para a
detecção de faces no B-FRES com o método Viola-Jones
variou entre 240 e 430 milissegundos. O tempo médio
para identiﬁcação facial por imagem obtido foi de 300
milissegundos. Em média, consegue-se analisar com o
B-FRES dois frames por segundo.
Conclusão: O B-FRES consegue analisar uma grande
quantidade de imagens por tempo com precisão
superior a 85%, podendo com isso ser aplicado no auxílio
da perícia no exame de identiﬁcação facial elevando a
probabilidade de exames conclusivos.
P. J. P. et al. An introduction to the good, the bad, & the
ugly face recognition challenge problem. In FG, 2011.
2
Viola, P. and Jones, M. Rapid object detection using a boosted
cascade of simple features. In IEEE Conference on Computer
Vision and Pattern Recognition, 2001.
3
K. Simonyan, A. Zisserman. Very Deep Convolutional Network for
Large-Scale Image Recognition. In arXiv technical report, 2014.
4
Gary B. et al. Learning to Align from Scratch. In Advances
in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2012
1
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Introdução: Máquinas de bingo eletrônicos passam, por
muitas vezes, despercebidas em residências apáticas ou
apartamentos locados exclusivamente para este ﬁm.
Este tipo de contravenção, contudo, é uma grande fonte
de renda que fomenta o crime organizado há décadas
em todo o Brasil, e acaba se tornando um instrumento
de fácil arrecadação e baixo risco penal.
Objetivos: Este trabalho se destina a divulgar o modos
operandi desta contravenção e a lucratividade do crime
organizado com este artefato no Estado do Paraná, onde
foi executada tal perícia.
Metodologia: Um lote de máquinas foi apreendido em
uma ação policial e periciada pela Polícia Cientíﬁca do
Paraná. A sua grande maioria possui arquitetura IBM-PC
compatível. A Figura 1 ilustra o lote apreendido, estrutura
interna e a opção de jogos. Um sistema de testes foi
montado em uma máquina apreendida adaptada, a ﬁm
de executar a leitura do cartão de memória FLASH que
contém o jogo.
Resultados e Discussões: Através da quebra de uma
senha protegida, foi possível entrar em um MENU de
conﬁguração, onde se conﬁgura desde a probabilidade do
jogo (conﬁguração de impressora), até a possibilidade de
visualizar o histórico ﬁnanceiro da máquina. (entrada de
dinheiro, data e hora, bem como receita e faturamento, em
um histórico de arrecadação da máquina (Figuras 2 e 3).

particular, é de R$ 96.882,00, contendo um balanço
positivo parcial a ser retirado de R$ 27.094,60. Detalhe
que até a apreensão da mesma, houve uma circulação
de R$ 535.721,85 em apostas.
Conclusão: Existem duas instâncias para esta máquina
estar nas ruas. O crime organizado alicia donos de
estabelecimentos a colocar estas máquinas, oferecendo lucro
sobre o faturamento, orientando sobre as possibilidades de
alterar a probabilidade de ganhos, atraindo mais fregueses,
dependendo do movimento. Como cede conﬁança na
parceria, insere senha para proteção do histórico de
arrecadação, recebendo sua parte periodicamente.
Considerando que uma máquina destas possui custo inferior
a R$ 1.000,00, há muita vantagem na exploração dos jogos
de azar como estes no Brasil, onde o maior prejudicado são
os órgãos policiais que necessitam armazenar este volumoso
material até sua permissão judiciária para destruição. Para
o locatário, a pena se resume apenas em um TC (Termo
Circunstanciado), estando livre minutos depois, enquanto o
crime organizado nada sofre nesta ação, devido à pulverização
de várias máquinas em diversos bairros e cidades.
Agradecimentos: Policia Civil e Polícia Cientíﬁca do
Paraná, Programa de Pós-graduação em Engenharia
Biomédica – Engenharia Forense - UTFPR

Figura 2: manipulação estatística dos jogos

Observa-se que a receita parcial desta máquina, em
Figura 1: máquinas caça níqueis apreendidas

Figura 3: telas de histórico ﬁnanceiro da máquina
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Introdução: A Wikipédia1 é um projeto de enciclopédia
coletiva universal e multilíngue estabelecido na Internet
sob o princípio de wiki. Essa abertura permite que alguns
usuários insiram dados falsos e até mesmo criminosos.
Para evitar esses “ataques”, o site registra o histórico de
todas as alterações a seus artigos, como, por exemplo,
a lista de alterações sobre “Howard Hughes” ilustrada
na Figura 1 a seguir, com data, conteúdo e usuário ou IP
de onde partiu a alteração, no caso de alterações sem
autenticação.
Figura 1 – Trechos da lista de histórico de alterações de um artigo
da Wikipédia.

As alterações feitas anonimamente a partir de
IPs do Governo Federal ou estatais são avisadas
automaticamente em um perﬁl do Twitter2, também em
Facebook, pelo aplicativo Brwikiedits3, que monitora as
alterações de IP na Wikipédia. Trata-se de um robô que
identiﬁca alterações à Wikipédia a partir das redes dos
três poderes, ideia que teve origem em uma iniciativa
similar nos Estados Unidos, chamada @congressedits.
No caso especíﬁco, um computador de um órgão público
federal foi enviado para a perícia veriﬁcar se teria
partido dele uma alteração em um artigo da Wikipédia.
Apresenta-se o resumo do exame que permitiu negar
que a edição partira daquele equipamento, bem como
justiﬁcar a suspeita sobre ele.
Objetivos: Resumir a perícia em busca de registros de
alteração ao artigo da Wikipédia chamado neste trabalho
de wiki_questionada.
Metodologia: No programa IPED v2.3.4, buscou-se pelo
link de edição na wiki_questionada (https://pt.wikipedia.
org/wiki/wiki_questionada?veaction=edit),
sem
resultado. Em seguida, a pesquisa mais geral por wiki_
questionada retornou o histórico do Google Chrome.
Esse arquivo de nome History estava localizado em
diretório que indicava o usuário do sistema operacional,
possuía data e apresentava-se em formato de banco de
dados SQLite, tendo sido aberto utilizando o programa

DB Browser for SQLite (v3.5.1, com SQLite v3.8.8.2). Nele
foi consultada a lista dos sites visitados4 nos últimos três
meses, o que incluía a data e hora questionadas.
Resultados e Discussões: Do resultado da consulta
dos sites visitados, vide Tabela 1, depreendeu-se que
na data e hora questionadas houve consulta a um
artigo da Wikipédia diferente da wiki_questionada.
Esse achado justiﬁcou a escolha do computador para a
perícia: coincidência de acesso à Wikipédia no horário
da alteração pretendida. Uma hipótese é que o IP real
informado pelo Brwikiedits retornou para uma rede com
servidor proxy intermediando os acessos à Internet, e
neste servidor buscaram-se acessos à Wikipédia no
horário questionado, sem especiﬁcar o artigo especíﬁco
ou a URL de edição, resultando no computador enviado
para exame, que possuía IP de rede interna ﬁxo. Uma
diﬁculdade na análise dos resultados foi perceber as
diferenças de data entre as fontes a serem comparadas:
o banco SQLite do Google Chrome registrava GMT-0,
o horário do computador era GMT-3 e o horário
apresentado no quesito da perícia considerava horário
de verão.
Tabela 1 – Resumo da consulta aos sites visitados
HORA

URL digitada no Google Chrome

hora_quest – 1 min

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jane_Russell

hora_quest

http://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Hughes

hora_quest + 4 min

https://www.google.com.br/?gws_
rd=ssl#q=howard+hughes

Conclusão: O estudo forense da Wikipédia empregado
na análise do histórico do Google Chrome presente no
computador periciado permitiu negar o questionamento
e interpretar a sua motivação.
Agradecimento: À colaboração do perito Eduardo
Amaral, PF/PE.
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Introdução: Instagram, Facebook e YouTube são nomes
muito comuns para crianças, jovens, adultos e até mesmo
idosos. Eles representam algumas das principais redes
sociais para compartilhamento de imagens e vídeos da
atualidade. No entanto, garantir que uma imagem ou um
vídeo produzido e compartilhado por um usuário em uma
rede social é autêntico caracteriza uma difícil tarefa. De
fato, a falta de uma ferramenta que reúna um conjunto
signiﬁcativo de métodos para a análise de conteúdo
compartilhado (fotos e vídeos) em um mesmo ambiente é
um problema conhecido e já apontado por pesquisadores
da área Análise Forense de Documentos Digitais
(AFD)1. Inspirados por esta necessidade, neste trabalho
apresenta- se o software intitulado Cético, o qual tem
como principal objetivo compilar métodos da literatura
de AFD, disponibilizando-os em um ambiente agradável e
de fácil utilização para os especialistas da área.

próprio para a análise de composições de imagens, e o
método proposto por Farid4, o qual detecta adulterações
de imagens baseado em metadados e thumbnails da
própria imagem. A ferramenta também gera relatórios
que compilam todas as análises já realizadas para a
imagem atual. A Figura 2 mostra um exemplo da execução
de uma das funcionalidades já implementadas no Cético.
Figure 2 - Utilização no Cético do método proposto por Carvalho
et.al.[2]

Metodologia: Desenvolvido utilizando a linguagem
Python3, o programa Cético é uma ferramenta aberta e
de fácil modiﬁcação por parte do usuário ﬁnal. Ele conta
com uma estrutura deﬁnida em camadas, como mostra a
Figura 1, de forma a facilitar a inclusão de novas funções
e módulos em sua interface.
Figura 1 - Esquema “Topdown” que norteia a estrutura do
software Cético.

Uma vez que um método de AFD é desenvolvido e
disponibilizado pela comunidade forense, este pode
ser compilado e agregado ao Cético. Em seguida, é
elaborado um caso de uso para detalhar a forma correta
de aplicação do método recém agregado. Por ﬁm,
baseado em tal descrição, é elaborada uma interface
gráﬁca especíﬁca utilizando a biblioteca TKInter3.
Resultados e Discussões: Atualmente o Cético conta
com ferramentas para leitura de metadados de imagens,
detectores automáticos de faces e dois métodos da
literatura de AFD: o método proposto por Carvalho et.al.2,

Conclusão e Trabalhos Futuros: Neste trabalho
apresentamos uma ferramenta desenvolvida com o
intuito de agregar métodos de AFD em uma interface
amigável e de fácil utilização. Para trabalhos futuros,
pretendemos incorporar à ferramenta mais métodos de
AFD.
Agradecimentos: Os autores gostariam de agradecer
ao apoio ﬁnanceiro do projeto CAPES DeepEyes, IFSP Campinas, FAPESP (2016/21145-5) e projeto Universal
CNPQ (423797/2016-6).
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Introdução: A computação gráﬁca (CG) tem obtido
avanços constantes, o que é ótimo para as indústrias de
entretenimento (ﬁlmes e jogos, por exemplo). Entretanto,
tais avanços vêm tornando mais difícil distinguir quando
observamos a foto real de uma pessoa, ou apenas uma
imagem gerada por computador. Isto se torna ainda mais
preocupante se uma imagem gerada em computador
pode ser apresentada como evidência em um tribunal.
Assim, torna-se imprescindível o desenvolvimento de
métodos capazes de identiﬁcar precisamente se uma
imagem trata-se de CG ou de uma foto, principalmente
em contextos envolvendo pessoas. Este trabalho propõe
a investigação, por meio de algoritmos computacionais,
de partes de uma imagem que sejam reconhecidamente
difíceis de serem produzidas como olhos, cabelo e o
contexto de iluminação.

incide na câmera. Finalmente, com todos estes dados, é
possível reconstruir a reﬂexão e retornar o resultado.
Resultados e Discussões: Atualmente, o algoritmo é
capaz de realizar a extração parcial da íris, permitindo
reconstruir sua iluminação. Em testes iniciais, a iluminação
reconstruída a partir de imagens reais apresenta aspecto
muito diferente ao padrão de iluminação de imagens
geradas por CG, como pode ser visto na Figura 2.
Figura 2 – Exemplo de resultado parcial. À esquerda uma
imagem real e à direita uma imagem de CG, ambas com os
respectivos resultados gerados.

Metodologia: Sendo desenvolvido com C#, e com uso
da engine Unity 3D1 para visualização, o software extrai
os dados de iluminação, baseado no algoritmo proposto
por Nishino e Nayar2, requerendo apenas que o usuário
informe alguns dados manualmente (como, por exemplo,
a seleção da íris a ser analisada).
Figura 1 – Fluxograma simples do funcionamento da extração
de reﬂexão.

Conclusão e Trabalhos Futuros: Neste trabalho
apresentamos uma abordagem para diferenciar imagens
reais de imagens geradas por computador, baseada em
inconsistências na iluminação dos olhos. O método
mostra-se promissor, mas ainda requer ajustes como a
adaptação de um algoritmo capaz de automaticamente
classiﬁcar as imagens como reais ou não.
Agradecimentos: Os autores gostariam de agradecer
o apoio ﬁnanceiro do projeto à CAPES DeepEyes, ao
IFSP - Campinas, à FAPESP (2016/21145-5) e ao projeto
Universal CNPQ (423797/2016-6).
Uma vez selecionada a íris, o algoritmo estima a posição
da câmera e sua distância até ela. Para tal, utiliza
simpliﬁcações como a da forma elíptica da íris, o que
possibilita o cálculo da direção e do ângulo com que a luz
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Introduction: On 2004, the city of Madrid was the target
of a bombing1. One of the evidences found was a small
piece of plastic bag that contained a ﬁngerprint2. The FBI
identiﬁed it as belonging to Brandon Mayﬁeld3. From what
now is known as the Brandon Mayﬁeld case, the biases in
the analysis of the FBI came into question and, with that, the
validity of latent prints analysis in general. In the Mayﬁeld
case, three examiners were responsible for the analysis of
the ﬁngerprint3,4, raising the question on how could this had
happened. The ﬁrst phase of the ACE-V5 methodology, the
one used by the FBI, is the Analysis phase. In that phase,
the examiner analyses the ﬁngerprint by identifying major
features of the ﬁngerprint, known as minutiae. However,
there is no standard methodology for the analysis of the
ﬁngerprint. Aiming to create a standardized method, the
FBI proposed, among other things, a University-based
Latent Print Training6. This paper shows the construction
of a software, LatEdu, which was developed aiming to help
evaluate the actions of the examiner during the analysis
phase of the ACE-V methodology.
Objectives: This software aims to help the evaluation of
examiners, students and the training that they received.
It also aims to help the understanding of the decision
making process during the ﬁngerprint analysis.
Methodology: The LatEdu captured all the movements
and actions of the user. That includes the location
where the mouse hovers, the location, color and time
of each placed minutiae. After the person analyzing the
ﬁngerprint is done, is possible to select diﬀerent options
that will allow seeing the movement of the cursor, where
the minutiae were placed. An additional feature is the
option to see in real time the steps taken by the user.
Results and Discussions: The preliminary results were
promising. It was possible to identify diﬀerent characteristics
of the person performing the analysis, like the area of
interest and method of search, for example. In addition,
when the software was used on students in training, was
possible to identify behaviors that were taught in class.
LatEdu reached results close to software’s that used the
eye-tracking technology. Of course by using a diﬀerent kind
of information since the eye-tracked software’s will show
the region where the examiner is looking and the LatEdu
shows where the mouse was hovering.

Figure 1 –The lines indicate the cursor movement, the colors are
generated randomly but the minutiae colors are accurate.

Conclusion: At this stage, the software is able to
do analysis that are suﬃcient for evaluations in the
educational environment. LatEdu showed great potential
in research on the latent prints ﬁeld. Although LatEdu
was developed focusing on the educational environment,
it has shown potential for further studies in other areas,
like decision making for example.
Acknowledgment: A special thank you to Professor
David P. Tate, M.S,. Professor Jesse B Eller, B.S., and the
Coordination for the Improvement of Higher Education
Personnel (CAPES – Edited 025/2014).
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Introdução: Na Computação Forense, os procedimentos
escolhidos pelo perito na elaboração das respostas aos
quesitos do Exame Pericial são deﬁnidos por fatores como
o tipo da evidência digital a ser examinada, seu papel
no contexto do crime e ferramentas computacionais
disponíveis para o exame. Uma estratégia para estruturar
e formalizar o conhecimento é por meio de uma ontologia
que contenha conceitos e relações de um domínio. Este
trabalho apresenta uma ontologia, denominada OntoCF,
para o processo de Computação Forense.
Objetivos: O objetivo principal da OntoCF é promover
o conhecimento compartilhado sobre crimes digitais
e o processo de Computação Forense entre a
autoridade solicitante e o perito, de forma a orientar
as questões a serem examinadas para a obtenção
dos resultados esperados. Sem tal conhecimento, a
autoridade solicitante pode ter uma visão limitada das
possibilidades investigativas de uma evidência digital
e, consequentemente, da capacidade de produção de
prova material. Outro objetivo é promover o aumento
da eﬁciência operacional do processo de realização dos
exames periciais, por meio da geração de conhecimento
sobres as técnicas e ferramentas forenses aplicáveis em
cada tipo de evidência digital, dentro do contexto da
investigação.
Metodologia: A ontologia proposta foi especiﬁcada
a partir dos conhecimentos extraídos do processo de
Computação Forense, no qual interagem dois principais
atores: a Autoridade Solicitante e o Perito Criminal.
A construção da ontologia seguiu a metodologia
METHONTOLOGY [1] e abrange prioritariamente
os conceitos, relações e instâncias que podem ser
identiﬁcados e obtidos nos documentos de solicitação
de exames periciais e no Laudo Pericial de Informática.
A validação da ontologia foi feita a partir das inferências
feitas na base de conhecimento derivada da ontologia e
de questionário respondido por Peritos Criminais sobre
sua aplicabilidade.
Implementação e resultados: As classes e relações da
ontologia foram modeladas utilizando a ferramenta
Protégé. A partir da ontologia modelada, e com o uso
da ferramenta Karma, foi realizado o mapeamento dos
dados extraídos das solicitações de exame e dos laudos
periciais para os elementos da ontologia. Os dados

Visão parcial das classes e relações da OntoCF

mapeados foram então inseridos em um repositório RDF
que pode ser consultado por meio da linguagem SPARQL.
Com o uso desse repositório é possível responder a
perguntas como: “quais procedimentos forenses podem
ser realizados sobre essa evidência?”, “quais ferramentas
estão disponíveis para realizar esse procedimento?” ou
“quais quesitos se aplicam a esse tipo de evidência?”.
Na validação com especialistas, foram utilizadas 25
questões com relação a critérios de clareza, coerência
e completude da ontologia, onde obteve-se um índice
de satisfação parcial ou completa de 87,5% para um
conjunto de oito peritos criminais.
Conclusão: A aplicação da OntoCF promove a
sistematização do conhecimento dos processos da
Computação Forense entre os atores envolvidos,
facilitando a comunicação, capacitação e normatização
e promovendo ganhos na eﬁciência operacional dos
exames periciais. A OntoCF e sua base de conhecimento
podem ser compartilhadas entre órgãos de Criminalística,
incentivando assim conceitos e práticas uniformes.
Agradecimento: Os autores agradecem o apoio da
Diretoria Técnico-Cientíﬁca da Polícia Federal e da FINEP
(Convênio 01.12.0433.01, Projeto: Defesa Nacional e
Segurança Pública) na realização deste trabalho.
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Engineering. AAAI-97 Spring Symposium Series, v. SS-97-06,
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Introdução: No âmbito da Polícia Cientíﬁca do Paraná,
para tratar da recuperação de registros de vídeos
de equipamentos DVR com formato WFS0.4, tem
sido utilizada a ferramenta DHAV3.1 [1], baseada na
varredura do disco em busca da assinatura do formato
H264. Embora tal recuperação contemple a classiﬁcação
por data e horário, não há separação por câmera. Boa
parte de materiais recebidos apresenta tal informação
em caracteres no próprio conteúdo das imagens, que
no presente caso foi aproveitada para separação dos
canais.

interesse, 3.829 (95,73%) apresentam imagem íntegra na
área contendo os caracteres de câmeras, sendo que destes
em 3.638 (95,01%), conforme resultados demonstrados
na Tabela 01. Na Figura 02 são apresentadas imagens
obtidas após recorte e correção de gamma (que foi
suﬁciente para compensar o contraste das imagens
de todos os canais, com exceção do “01”). As imagens
obtidas foram utilizadas para conferência, bem como
para separação dos registros não reconhecidos (Figura
03).
Figura 02 – Áreas de imagem com informação de canal, após
recorte e ajuste da curva de gamma.

Objetivos: O intuito foi utilizar os caracteres presentes
no conteúdo de imagem, a ﬁm de separar por canal os
registros obtidos por meio da ferramenta DHAV3.1.
Metodologia: No caso em questão, os registros
recuperados com o DHAV3.1 referem-se a cinco canais
distintos (um deles exempliﬁcado na Figura 01), sendo
parcialmente degradados. O ferramental utilizado
incluiu três programas passíveis de execução por
linha de comando no MS-DOS: GOCR v0.49[2] para o
reconhecimento dos caracteres; DJPEG para conversão
dos arquivos para formato PNM; e FFMPEG para extração
de quadro de vídeo com recorte de área de imagem e
ajuste da curva de gamma. Com chamada dos mesmos,
programou-se arquivo de lote (batch) foi executado
no diretório contendo os registros recuperados, com o
comando abaixo:
> CAM.bat ARG1 ARG2 ARG3 ARG4
ARG1 = preﬁxo dos arquivos
ARG2 = nome do arquivo de resultado
ARG3 = área do crop no formato tamX:tamY:X:Y
ARG4 = “y” para apagar arquivos jpeg e pnm
Resultados e Discussões: O script desenvolvido foi
utilizado em um caso recente, permitindo a análise que
seria de grande diﬁculdade de forma manual. Do total
de 4.000 registros recuperados para a data e horário de
Figura 01 – Área de quadro de um dos registros com caracteres
identiﬁcadores de canal (CAM02).

Figura 03 – (a) Montagem para conferência dos registros
reconhecidos como “03”. (b) Imagens dos registros do canal “01”,
para separação manual.

Tabela 01 – Resultados obtidos.
Canal

01

02

03

07

08

Rec. OK

0

1497

1646

446

49

NA**
-

Rec. NOK

174

1

9

5

1

171

**vídeos com falha na região na área dos caracteres.

Conclusão: A técnica pode complementar a classiﬁcação
dos vídeos, inclusive viabilizando a execução de casos
não tão delimitados quanto o presente.
Agradecimento: Agradeço aos colegas Jossérgio Soares
Antas de Gouveia por disponibilizar a ferramenta
DHAV3.1, e Raphael Laércio Zago pelo constante auxílio.
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Introdução: Trata-se de um caso de rastreio de endereço
IP realizado para tratar ameaça de atentado a bomba
em um evento programado para acontecer dentro de
dois dias em junho de 2016. Os peritos de informática
do Setor Técnico Cientíﬁco da Polícia Federal na Paraíba
resumem como conseguiram sucesso na resposta a
esse incidente em que o email da ameaça partiu de um
provedor destinado a promover anonimato.
Objetivos: Objetivava-se identiﬁcar o remetente da
ameaça sem contar com a possibilidade de rastrear seu
email, do provedor sigaint.org, que oferece anonimato
aos seus usuários.
Metodologia: Foi identiﬁcado um serviço de
rastreamento de acesso a endereços ou links de
Internet, denominado iplogger.org, o qual permitia criar
um endereço não indexado na Internet, encurtado, e se
dispunha a monitorar e registrar data, hora e endereço
IP de origem dos cliques a esse endereço. Criaram-se
então dois links encurtados por este serviço e contatouse o responsável pelo evento – destinatário da ameaça
– para adicionar dois endereços correspondentes no
seu sistema de nomes DNS – Domain Name System, o
que foi atendido via gerenciador de conteúdos web
– CMS – Content Management System. Em seguida,
elaborou-se um e-mail de resposta ao remetente da
ameaça, com conteúdo apelativo, sugerindo o clique
nesses endereços correspondentes, mais amigáveis
que os links encurtados originais do iplogger.org, para
oferecer mais credibilidade ao e-mail. Essa resposta por
e-mail foi enviada no início da noite e na madrugada
do dia seguinte o serviço de rastreamento iplogger.org
registrou o clique no segundo link do e-mail. Passou-se o
resultado para os responsáveis pela investigação, os quais
providenciaram de forma urgente com a operadora de
Internet as credenciais do cliente que estava utilizando
aquele IP no horário do acesso.
Resultados e Discussões: Os responsáveis pela
investigação conseguiram também de forma urgente
autorização judicial para realizar uma busca na
residência do cliente de Internet, o que resultou em
um equipamento de informática para perícia – um
computador. O exame foi realizado com a ferramenta
IPED – Indexador e Processador de Evidências Digitais,
versão 3.10.5, desenvolvida na Polícia Federal, e incluiu
o uso de carving e a busca – sem resultados – de termos

ou nomes presentes nos e-mails envolvidos. Ainda assim,
esse exame pericial identiﬁcou como um achado um
arquivo do tipo cookie1 com o IP externo/real captado
e o nome do site iplogger.org, no mesmo horário do
clique. Uma discussão levantada é se o cookie foi gerado
durante o clique porque foi utilizado o CMS na criação do
endereço indexado, correspondente ao link encurtado,
em vez do uso do DNS para essa indexação. Um segundo
resultado do exame foi a identiﬁcação, num arquivo de
cache da web (.dat)2, de uma ocorrência textual relativa
ao site iplogger.org. Armazenados no referido arquivo
de cache, foram identiﬁcados os termos relativos a
dois hosts3: o que responde pelo domínio iplogger.
org e que responde pelo domínio do destinatário da
ameaça, com o indicativo de que guardavam alguma
relação contextual/semântica, pois eram termos com
proximidade física dentro do arquivo. Contudo, após a
decodiﬁcação do arquivo em questão (parsing), não foi
possível reconstruir a relação contextual entre esses
dois termos. Esse parsing foi realizado com a ferramenta
Magnetic Internet Evidence Finder, versão 6.8.6.4487.
Figura 1 – Cookie da hora do clique com IP e site

Conclusão: Neste caso relatado era impossível rastrear
os acessos à caixa de e-mails originária da ameaça,
mas pôde ser tratada com o uso de engenharia social
provocando a curiosidade do interessado para o clique
em links num e-mail de resposta.

1 Cookie é um arquivo criado por um site, no dispositivo
computacional de quem o visita, com informações sobre sua
navegação.
2 Arquivo de cache tem como ﬁnalidade guardar registros de
ações locais de usuário, bem como registros de navegação na
Internet.
3 Um host é qualquer dispositivo computacional alcançável na
Internet, ou via endereço IP, ou via nome.
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USAGE OF “SELF-DESTRUCTING” PHOTO AND VIDEO
SHARING SOCIAL MEDIA APPS FOR DRUG TRAFFICKING
ON NORTH AMERICAN COLLEGE CAMPUSES
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Introduction: The usage of the internet for illegal activities
is not a recent activity. The ‘deep web’ allowed the users
to access websites dedicated to illegal activities, such as
the Silk Road, a website dedicated to illegal sale of drugs1.
Nevertheless, the access to the ‘deep web’ demands the
user to have at least a deeper knowledge about computers.
However, with the emergence of new, mobile and easier
to use social media applications the drug traﬃcking has
become more accessible to young adults, such as college
students2. An example of such applications is “Yeti Campus
Stories” is a social media application developed for mobile
and aimed at college students. The user chooses a College
or University, which it wishes to be part of, and it chooses
a nickname, that can help to keep it anonymous. After the
registration, the user can share photos and videos that
stay public for all users that are registered to that college
for a short period. The app still oﬀers the possibility for
the user to have a private conversation with someone
that belongs to the same group.
Objectives: This research intends to unveil the real
correlation between the “self-destructing” photo and
video sharing social media apps and drug traﬃcking.
Methodology: Because the app “Yeti Campus Stories”
is a good example of an application that allows the user
to work locally and its functionalities help keep the user
anonymous it has been selected to be monitored. Another
reason for choosing this app is that it had been involved
in multiple criminal investigations involving the sharing of
photos and videos of users engaging in illegal activities,
including a possible case of rape3. A registration was made
selecting the University of Syracuse as the belonging
college; this was because at the time of the research the
author was a student at the University and an Intern at
the District Attorney Oﬃce. During the month of February
was collected images from the public board of drugs,
users using drugs and any other information that could be
related to drug traﬃcking. The screening was made three
times a day during the morning, afternoon and at night.
Results and Discussions: Many users of the application
had no problem showing their faces while using drugs.
Normally the users appeared using what appeared to be
Cannabis. The photos or videos about drugs that were
for sale normally did not have any writing on them, but
some dealers added messages for asking the users to get
in contact by private message. A few examples can be
seen on the following image.

Figure 1 –Images from the application “Yeti Campus Stories”.

During the monitoring was possible to notice that the
majority of drug related activities was performed and
shared at night and during, while in the morning the
users posted college related media.
Conclusion: This research conﬁrms that social media
is being used in criminal activities and that Forensic
Sciences need to adapt to better assist in investigations.
The alarming conclusion of this work is the impunity
enjoyed by users and dealers while using this kind of
social media; this truly shows that the internet is a land
of impunity.
Acknowledgment: A special thanks to the Onondaga
County District Attorney William J. Fitzpatrick and his
Investigations Bureau team. The Coordination for the
Improvement of Higher Education Personnel (CAPES –
Edited 025/2014).
Monica J. Barratt, Jason A. Ferris & Adam R. Winstock, Use of
Silk Road, the online drug marketplace, in theUnited Kingdom,
Australia and the United States, Addiction Research Report,
2013.
2
National White Collar Crime Cente, Background What is the
Yeti Campus Stories?, www.nw3c.org/docs/research/yeticampus-life.pdf, 2016.
3
Jackson, Abby. Video of possible rape brings attention to app
where college students share their sexual exploits, Business
Insider,
http://www.businessinsider.com/this-is-new-appis-the-snapchat-of-college-sex-drugs-and-guns-2015-11,
December 2015.
1
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A CRIMINALÍSTICA COMO FAROL NO COMBATE
A CRIMES TRANSNACIONAIS COMPLEXOS: UM
LEGADO DA OPERAÇÃO LAVA JATO

SALVADOR, F.a*
a
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Introdução: Entre as grandes mudanças na sociedade
brasileira decorrentes da Operação Lava Jato, uma das
mais importantes foi a nova percepção oferecida ao
público sobre o papel da Criminalística na resolução
de casos criminosos complexos e o poder das
ciências forenses no alcance de métodos delituosos
interconectados dentro e fora do Brasil. As práticas
identiﬁcadas e os métodos aplicados por peritos criminais
foram legados da operação que podem ser propagados a
diferentes países envolvidos direta ou indiretamente na
imensa teia de corrupção e desvio de dinheiro público
desvendada.
Objetivos:
Expor de forma sucinta o emprego das ferramentas da
Criminalística da Polícia Federal do Brasil no âmbito da
Operação Lava Jato e as mudanças e adequações que
precisaram ser feitas nos protocolos tradicionais, para
fazer frente às dimensões dos delitos encontrados.
Metodologia: Este resumo aborda as três principais
áreas das ciências forenses empregadas desde o início
da Operação Lava Jato até os dias de hoje: informática
forense, engenharia forense e contabilidade/economia
forense. Outras áreas do conhecimento permeiam o
dia a dia das investigações policiais, através da atuação
de vários peritos criminais especialistas. Optou-se,
entretanto, pela exposição da síntese dos métodos e
resultados das especialidades mais frequentemente
aplicadas.
Resultados e Discussões: Constatou-se de imediato que
os protocolos de trabalho adotados pela perícia criminal
da Polícia Federal teriam que ser modiﬁcados, em
decorrência das peculiaridades dos crimes de corrupção,
desvio de dinheiro público, superfaturamentos e
lavagem de dinheiro encontrados nas, até hoje, 38
fases de campo da operação. Considerando que a
informática forense da PF não estava adequada a
processamento e tratamento dos volumes de dados
imensos extraídos, desenvolveram-se soluções inéditas
de leitura, transferência e armazenamento de dados,
indexação de informações e OCR no conteúdo das mídias
apreendidas. A contabilidade forense teve que aplicar

metodologias adequadas aos grandes bancos de dados
e as distintas formas de acumulação de informações
em plataformas de usuários públicos e privados. Ao
mesmo tempo, combinações de preço, quebras de sigilo
de propostas, acertos prévios de resultados, práticas
irregulares de valuation foram assuntos novos que
foram surgindo, desde que os peritos criminais das áreas
contábil/ﬁnanceira passaram a trabalhar em equipe. Da
mesma forma, as descobertas sobre práticas de cartel,
dumping e superfaturamento de obras públicas de
infraestrutura, não usualmente abordadas até então
abriram para engenheiros forenses nova visão ampla
sobre o alcance das ilicitudes para além do território
nacional. Hoje, isso se conﬁrma com os resultados
preliminares encontrados em investigações semelhantes
deﬂagradas em países como Peru, Colômbia, Venezuela,
Equador, Chile, República Dominicana, Argentina e
outros. A imensa rede construída pelos empresários,
políticos corruptos e operadores de valores começa a se
expandir e a expertise adquirida pelos peritos criminais
da Polícia Federal que trabalham na Operação Lava Jato
passará a servir de orientação para os investigadores
internacionais. A quantidade de laudos produzidos nesse
período demonstra a importância da Criminalística nas
investigações.
Laudos produzidos em Curitiba na Operação Lava jato
390 Laudos de Exame
de Equipamento
Computacional Portátil

286 Laudos de Exame
de Dispositivo de
Armazenamento
Computacional

258 Laudos de Exame
de Equipamento
Computacional

80 Laudos de Exame
Financeiro

43 Laudos de Exame
Contábil

16 Laudos de Exame
Documental de
Engenharia

3 Laudos de Avaliação
de Bens

3 Laudos de Exame de
Obra de Engenharia

23 Laudos de Exame de
Local da Internet

187 outros tipos de laudos
Dados atualizados até 01/03/2017

Conclusão: Procura-se ressaltar nesse trabalho o
imenso campo de atuação aberto pela Operação Lava
Jato para a Criminalística brasileira e internacional e
as possibilidades de aperfeiçoamento de métodos
e ferramentas no âmbito das ciências forenses para
ﬁnalidades de combate a crimes complexos de caráter
transnacional.
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A DECLARAÇÃO DE ÓBITO (DO) NO BRASIL: DOS PROBLEMAS DE
PREENCHIMENTO À NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO NO FLUXO
PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE
(SIM) – CONSEQUÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS E MÉDICO-LEGAIS
BENEDICTO, R. P.a,b*; CARVALHO, A. A. B.b,c; SILVA, R. P. C.b;
COSTA JR, M. L.a,b; SOARES, E. G.b; BARBOSA, H. F.b; GUIMARÃES, M. A.b*
a
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Introdução: O presente trabalho reúne dados de três
dissertações de mestrado desenvolvidas juntas à Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) e ao Centro de
Medicina Legal da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (CEMEL/FMRP) da Universidade de São Paulo,
abordando como tema central a Declaração de Óbito (DO)
no Brasil, com foco na qualidade de seu preenchimento
e no estudo de associação de causas básicas de morte
com consumo de álcool e drogas ilícitas, com foco nos
reﬂexos sobre a qualidade dos dados epidemiológicos e
médico-legais inseridos no Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde.
Material e Métodos: As três pesquisas foram
desenvolvidas utilizando dados secundários de acesso
público junto ao SIM (DATASUS), tendo cada uma suas
respectivas aprovações para desenvolvimento nos
Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) institucionais.
Diagnósticos codiﬁcados pela CID-10. Para análise de
completude de preenchimento da DO e proporção de
causa básica de morte mal deﬁnida foram analisados
dados de 19.780 óbitos não-fetais no Estado do Tocantins
(TO) de 2010 a 2012. Para análise de associação entre
múltiplas causas (básica e associadas) de morte e álcool
foram analisadas 74.196 DOs de óbitos não-fetais do
Município de Ribeirão Preto – SP e microrregião. Para
análise de associação entre causa básica de morte por
causas externas e drogas ilícitas foram analisados 69.782
casos através de DOs do Estado de Goiás (GO) de 1999
a 2013.
Metodologia: A incompletude de dados totais registrados
no SIM para DOs do estado do TO foi de 18,2% não sendo
detectada diferença estatisticamente signiﬁcativa com
outras unidades da Federação. A variável “causa básica do

óbito” (Linha D da DO) encontrava-se incompleta em 80%
dos registros. Com relação à múltiplas causas de óbitos
em Ribeirão Preto - SP e associação com álcool (F10),
veriﬁcou-se somente 2,43% de registros (n=1.800) com
esta associação e 0% de associação com o diagnóstico
de acidentes de transporte. No estado de GO, somente
0,051% (n=36) dos óbitos por causa externa tiveram
associação com drogas ilícitas codiﬁcadas na CID-10.
Discussão e Conclusões: Apesar da diversidade de origens
dos dados, a metodologia de análise de dados secundários
obtidos através do SIM (DATASUS) utilizada em comum
pelas três pesquisas permite veriﬁcar que existe uma
deﬁciência importante na qualidade de preenchimento
da DO por parte da classe médica, uma vez que é ato
exclusivo da proﬁssão, assim como pode ser observado
um viés importante no ﬂuxo de encaminhamento dos
dados das DOs ao SIM, pois as mesmas são emitidas
para viabilizar a destinação ﬁnal do cadáver antes que
se tenham os resultados dos exames complementares
que permitiriam a associação da causa básica do óbito
(tanto para álcool como drogas ilícitas). Este viés traz
consequências de gravidade ainda não mensurada para a
epidemiologia brasileira, assim como de caráter médicolegal e jurídico. O compilado dos dados das pesquisas
permite propor intensiﬁcação na educação médica par o
correto e completo preenchimento da DO, assim como
melhoria na ﬁscalização da qualidade das DOs emitidas.
Também permite concluir sobre a necessária e urgente
modiﬁcação do ﬂuxo de encaminhamento dos dados
das DOs para o SIM, com viabilização de tempo hábil
para obtenção de resultados de exames sobre álcool
e drogas ilícitas e sua correta associação com a causa
básica da morte, de forma a corrigir o viés que afeta a
Epidemiologia e a Medicina Legal no Brasil.
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A IMPARCIALIDADE NA PERÍCIA CRIMINAL

JURASZEK, I. C.a*
a
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Introdução: A redemocratização do Brasil, principalmente
com a promulgação da Constituição de 1988, consagrou
direitos e garantias individuais aos cidadãos, em especial
a aplicação essencial do princípio da imparcialidade. O
perito pauta-se em sua conduta, à semelhança dos
magistrados, pelo princípio da imparcialidade, agindo
tão somente quando provocado e analisando os fatos
por meio de metodologia cientíﬁca.
Objetivos: Demonstrar a imparcialidade da atuação
da Perícia Criminal em ações penais em que já foram
proferidas decisões judiciais de primeira instância, no
âmbito da Operação Lava-jato.
Metodologia: Abordando a diversidade de ações
penais, seus atores e seus desfechos, foram analisadas
as variáveis do cenário. Para um mesmo contexto,
foram adotadas as variáveis juiz, equipe pericial, réu e
sentença. Foi adotada a premissa de haver na sentença
judicial a citação recorrente ao trabalho dos peritos e ao
Laudo Pericial. Estabelecidas as variáveis, equalizou-se
as mesmas pesquisando ações penais onde atuavam o
mesmo juiz, a mesma equipe pericial e o mesmo réu,
analisando-se a sentença.
Resultados e Discussões: Foram selecionadas ações
penais da denominada Operação Lava-jato onde
ﬁgurassem o mesmo juiz, a mesma equipe de peritos
e mesmo réu. Estabelecidas as variáveis e equalizadas
as variáveis imparciais, mesmo juiz e mesma equipe
pericial, o mesmo réu poderia ter condutas diferentes
culminando em sentenças diferentes. Assim, na ação
penal n° 5026212-82.2014.4.04.7000 que trata de
denúncia por desvios ocorridos na construção da
Reﬁnaria Abreu e Lima RNEST, em Ipojuca/PE, através
do pagamento de contratos superfaturados a empresas
que prestaram serviços à Petrobras. A obra, orçada
inicialmente em 2,5 bilhões de reais, teria alcançado
o valor global superior a 20 bilhões de reais. O réu foi
condenado.

Já na ação penal n° 5027422-37.2015.4.04.7000, que
segundo a denúncia a empreiteira UTC Engenharia, com
outras grandes empreiteiras, teriam formado um cartel,
o “Clube”, através do qual, teriam frustrado as licitações
da Petrobras para a contratação de grandes obras. Para
permitir o funcionamento do cartel, as empreiteiras
corromperam empregados do alto escalão da Petrobras,
entre eles o ex-Diretor Paulo Roberto Costa. Parte da
propina teria sido transferida para a empresa Sanko Sider,
dirigida pelo acusado Márcio Andrade Bonilho, mediante
superfaturamento de contratos de fornecimento de tubos
de aço para obras da Petrobras, para posterior repasse
a Alberto Youssef, mediante contratação simulada de
empresas de fachada controladas por Alberto Youssef. O
mesmo réu foi absolvido.

Conclusão: A prova pericial tem prevalência sobre as
demais. Isto se dá pela imparcialidade e objetividade da
prova técnico-cientíﬁca enquanto que outras provas que
dependem tanto do testemunho como da interpretação
de pessoas são carregadas de subjetividade, além de
estarem mais sujeitas a erros e até mesmo má-fé.
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A IMPORTÂNCIA DA PROVA PERICIAL NA PROMÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS DOS CUSTODIADOS NOS PRESÍDIOS DO
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Introdução: Em face da série de problemas envolvendo
os direitos humanos dos custodiados, em especial, pela
elevada quantidade de mortes violentas e suspeitas, e
ainda pela prática recorrente de tortura, ocorridos dentro
dos estabelecimentos prisionais e delegacias em todo país,
o presente trabalho traz um estudo de caso, detalhando
os exames periciais realizados na investigação de um
crime, envolvendo a morte violenta de um detento, no
interior de uma cela do Presídio Romero Nóbrega, no
município de Patos no Estado da Paraíba, demonstrandose a escalada da violência cometida ou facilitada por
agentes responsáveis pela custódia de presos, e ainda,
a imparcialidade e importância da prova pericial na
prevenção e punição desses delitos. No caso em epígrafe,
um detento foi encontrado morto em suspensão completa,
típica posição de morte por enforcamento, com cordões
envoltos ao pescoço e ﬁxados à grade do banheiro de
uma das celas do presídio supracitado.
Objetivos: O objetivo do exame foi determinar a natureza
jurídica da morte (homicídio ou suicídio), materializar o
delito e levantar os demais vestígios para a indicação de
autoria.
Metodologia: O perito ao adentrar na cena de crime,
realizou análise das condições de isolamento e preservação
do local, em seguida deﬁniu as tarefas a serem executadas
por ele e seu auxiliar técnico. Inicialmente ele estabeleceu o
padrão de busca por vestígios em espiral, pesquisando sinais
de luta e outros vestígios, descrevendo-os e fotografandoos conforme foram encontrados. Em relação ao cadáver,
o perito registrou e descreveu a posição da vítima, em
seguida foi feita a remoção do corpo para realização do
exame perinecroscópico, cuja ﬁnalidade é descrever suas
características físicas, vestes e demais pertences, estudo
das lesões presentes, regiões anatômicas e descrição dos
sinais tanatológicos observados. Por ﬁm foram coletados o
agente constritor (cordão) e material das unhas da vítima
para exames de DNA.
Resultados e Discussões: Dos swabs coletados das unhas
e do centro do cordão foi obtido um perﬁl genético
masculino único e idêntico ao perﬁl da vítima, em
todos os loci analisados. Do swab coletado das pontas
do cordão utilizado na asﬁxia da vítima foi obtida uma
mistura de perﬁs genéticos com a participação de pelo
menos três pessoas na sua composição, compatível
com o perﬁl da vítima e do suspeito companheiro
de cela e de uma terceira pessoa. Durante o exame
perinecroscópico o perito constatou os seguintes sinais
provocados pela atuação de energia de ordem físico-

quimica, do tipo asﬁxia mecânica, devido à constrição
do pescoço da vitima: língua cianótica, posicionada além
da arcada dentária, face da vítima tumefeita e violácea,
lábios e orelhas, arroxeados, sulco levemente oblíquo,
ascendente, de frente para trás, por baixo da cartilagem
tireoidea, de profundidade uniforme (sulco 01), sulco
obliquo, ascendente, de frente para trás, variável
segundo a zona do pescoço, por cima da cartilagem
tireoidea, de profundidade desigual, cuja alça do laço
estendia-se sobre a região occipital da cabeça (sulco
02), marcas dos dedos da vítima na região anterior do
pescoço, estrias ungueais no ombro direito, no dorso
da mão direita e punhos da vítima, bem como uma
ferida contusa na cabeça (região occipital esquerda).
No caso em exame, observaram-se no sulco 01 reações
produzidas em vida, apresentando grande quantidade
de inﬁltrações sanguíneas ao longo da lesão; enquanto
no sulco 02 a tonalidade apresentava-se esbranquiçada,
com pouquíssimas inﬁltrações sanguíneas, inferindose acerca da cronologia da produção dos sulcos, que
o sulco 01 fora produzido antes do sulco 02, ou seja, a
vítima fora estrangulada, e em seguida fora pendurada
em suspensão completa para simular o enforcamento.
Figura 01 - Mostra posição da vítima (croqui ilustrativo sem escala)

Conclusão: Em Face ao exposto, concluiu o Perito que
no local objeto do presente estudo de caso houve morte
violenta por asﬁxia mecânica do tipo estrangulamento,
na modalidade homicídio, resultante da atuação de
energia físico-quimica, provocando lesões que levaram
a óbito a pessoa identiﬁcada no laudo pericial. Ademais,
que houve a tentativa de simulação de um suicídio pelo
agente(s) criminoso(s).
FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. – 9. Ed. – Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
VELHO, Jesus Antonio, Karina Alves Costa e Clayton Tadeu
Mota Damasceno. Locais de Crime. – 1. Ed. – Campinas, SP:
Milennium Editora, 2013.
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Introdução: Existem sensíveis alterações disciplinadas
pelo novo Código de Processo Civil Brasileiro na disciplina
da produção da prova judicial, especialmente aqueles
relacionados à prova pericial, que é aquela que se dá
com o auxílio de um especialista em determinado campo
do saber. A maioria das alterações em vigência desde
março de 2016 tem natureza modernizadora em relação
ao procedimento anterior, tornando a perícia cada
vez mais indispensável para a resolução dos fatos que
extrapolam o conhecimento esperado de um homemmédio, normalmente exigidas em noções técnicas e
cientíﬁcas.Neste diapasão, o trabalho apresentado se
propõe a avaliar a temática através de um estudo legal,
doutrinário e jurisprudencial.
Objetivo: Investigar os aspectos legais inovadores
relativos à perícia judicial do Novo Código de Processo
Civil Brasileiro - Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015,
uma vez que versam sobre a prova técnica simpliﬁcada
(artigo 464, § 2º e § 3º); o dever do perito em informar
os assistentes técnicos (artigo 466, § 2º); a escolha
do perito por convenção entre as partes (artigo 471);
os elementos que devem compor o laudo pericial
(artigo 473); os procedimentos relativos à entrega do
laudo pericial e a audiência de instrução e julgamento
(artigo 477), todos modernizadores da nova legislação
processual civil vigente.
Metodologia: Trata-se de um estudo de análise
documental. Assim, utilizando a técnica de análise de
conteúdo para que fossem trabalhados os elementos
textuais de natureza legislativa ou jurisprudencial,
a estratégia de ação foi pautada na realização de três
fases fundamentais: 1ª – A pré-análise dos conteúdos de
natureza jurídica; 2ª – a exploração do material; e 3ª – O
tratamento dos resultados (GODOY,1995).

Resultados e Discussões: O tema atrai o destaque devido
a um efeito extremamente importante: aﬁnal, estaria o
magistrado adstrito às conclusões da prova pericial? A lei
claramente estabelece que não, porém a sua não vinculação
deverá ser fundamentada. Esperam-se mudanças na
postura da justiça brasileira, pois a redação do artigo 371
estabelece que o juiz indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento, excluindo a possibilidade
de “livre apreciação da prova”, consoante o código anterior.
Ou seja, através dos pontos inovadores veriﬁca-se que
o legislador preocupa-se cada vez mais em estabelecer
parâmetros lógicos na avaliação dos meios de prova que
instruem o processo. O juiz tem amplas condições de
programar caso a caso a ﬁxação da perícia, observando a
isonomia do proﬁssional ou instituição nomeada ao múnus,
tudo com a ﬁnalidade de garantir a imparcialidade daquele
indicado, pois essencial à concretização do próprio direito,
conforme o artigo 479 do Novo Código de Processo Civil
Brasileiro (CINTRA, 2015).
Conclusão: A realidade indica que o juiz pode proferir a
sentença com base na perícia, repercutindo na economia,
no trabalho, na produtividade, na vida das pessoas e na
sociedade em geral, o que corrobora a importância da
sua disciplina no novo CPC. Desta forma, a participação
do perito no processo é elemento de consecução de
direitos, permitindo ao magistrado, a correta medida da
justiça na análise do caso concreto.
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o
Código de Processo Civil. Diário Oﬁcial da União, Brasília, DF,
17 março 2015. Disponível em https://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em:
25/01/2017.
CINTRA, A. C. A. Comentários ao Código de Processo Civil. 4.
Ed. São Paulo: Jus Podivm; 2015. p. 201.
GODOY, A. S. Pesquisa Qualitativa – Tipos Fundamentais.
Revista de Administração de Empresas,1995; 35:20-29.
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Introdução: Com o avanço das discussões sobre a
possibilidade de liberação do consumo da maconha
para ﬁns recreativos, uma série de questões emerge. Em
muitas argumentações não é incomum ver comparações
entre os danos que podem ser causados por maconha e
álcool. Mas será que essas substâncias são comparáveis?
Do ponto de vista social e legal, as ponderações são
necessárias no sentido de se veriﬁcar o alcance das
proibições na população. No entanto, além dos efeitos
sociais decorrentes de legalização ou criminalização, devese ainda considerar os efeitos deletérios para a saúde dos
consumidores por meio de fundamentos técnicos.

feita uma simulação de diversos valores relacionados
à toxicidade e principais características moleculares. A
Figura 1 apresenta um resumo desses valores, dados
em porcentagem relativa. Observa-se que para cada um
dos canabinoides estudados podem ser encontrados
valores diferentes de toxicidade, indicando que grupos
moleculares alteradores podem aumentar ou diminuir
determinados valores e propriedades.
Fig. 1. Valores relativos (%) de propriedades toxicológicas de
canabinoides sintéticos obtidos in silico

Objetivos: Os objetivos desse trabalho foram ressaltar
os aspectos sociais, legais e cientíﬁcos relacionados ao
álcool, à maconha e canabinoides sintéticos, num exercício
interdisciplinar entre química forense e direito.
Metodologia: A metodologia aplicada a esse trabalho
consistiu em duas partes distintas:
Parte 1. Estudo a sobre legislação aplicável e aspectos
sociais que envolvem o uso do álcool e da maconha,
além dos respectivos danos à saúde.
Parte 2. Estudo das toxicidades de trinta canabinoides
sintéticos in silico, por meio de programas computacionais
DerekTM Nexus1 e ACD/I-Lab 2.02
Resultados e Discussões: De acordo com os dados
avaliados, há estudos e informações que mostram que
mercados ilegais causam danos sociais equivalentes
aos mercados descriminalizados, porém sem
regulamentação. Em relação ao potencial toxicológico
da maconha e do álcool, é importante salientar que
enquanto o consumo do segundo é permitido e
regulamentado, no primeiro caso isso não ocorre. O álcool
etílico pode causar diversos danos ao seu consumidor
e deve-se, ainda, avaliar quais os danos decorrentes de
eventuais fraudes e falsiﬁcações. No caso da maconha,
os efeitos deletérios vêm da toxicidade associada à
droga e o fato de ser uma substância proibida torna
difícil a avaliação de contaminantes. Com o advento
das NPS (New Psychoative Substances), o problema da
toxicidade tornou-se mais nebuloso. Nesse contexto,
canabinoides diversos foram estudados, tanto no que
concerne ao efeito tóxico quanto a prováveis substâncias
terapêuticas. Na ausência de estudos experimentais
para muitas das estruturas sintéticas encontradas, foi

Conclusão: Do ponto de vista sócio-legal apenas a
descriminalização não é suﬁciente para uma política
de redução de danos, uma vez que há evidências que o
mercado não regulamentado, embora não criminoso, é tão
maléﬁco quanto o proibitivo. Do ponto de vista toxicológico,
não há de se falar em comparação entre álcool e maconha.
Embora os efeitos do primeiro possam parecer piores,
a maconha, juntamente com o fenômeno das designer
drugs, traz à tona a necessidade de um estudo aprofundado
dessas novas substâncias, inclusive no sentido de poderem
ser usadas de maneira terapêutica.
Agradecimento: Ao Santander pelo apoio ﬁnanceiro
ao Projeto SANTANDER GRANDES TEMAS (Ciências
Forenses): Estudo dos aspectos técnico-jurídicos sobre
drogas: particularidades da identiﬁcação e novas
substâncias psicoativas.
1
Icgm, E. Derek Nexus and Sarah Nexus : working together for
ICH M7. (2014).
2
Masunov, A. ACD/I-Lab 4.5: An Internet Service Review. J.
Chem. Inf. Comput. Sci. 41, 1093–1095 (2001).
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Introdução: A perícia criminal, como parte fundamental da
materialização dos delitos e identiﬁcação dos criminosos
no processo penal, engloba dezenas de disciplinas das
ciências e possui uma inﬁnidade de peculiaridades,
exigindo dos peritos constante capacitação e atualização.
Neste contexto, depreende-se que também para
os “clientes” do trabalho pericial seja necessário o
conhecimento mais aprofundado das possibilidades,
mitos e verdades dos exames periciais. Observa-se que
existe a necessidade de maior oferta de cursos referentes
à perícia para os magistrados, destinatários ﬁnais do
Laudo elaborado pelos peritos criminais.

exame pericial relacionado aos crimes ﬁnanceiros. Uma
solicitação recorrente dos alunos em todos os cursos foi o
aumento da carga horária (“mais tempo para abordagem
dos tópicos”). Os e-mails a seguir, recebidos em 03/09/2012
e 01/10/2015, decorrentes de Workshops realizados em
Brasília e em Belo Horizonte, reforçam a efetividade da
iniciativa de maior integração entre peritos e juízes:

Objetivos: Este trabalho tem como objetivo analisar as
avaliações realizadas pelos juízes em cursos ministrados por
Peritos Criminais Federais a Magistrados da Justiça Federal,
de forma a identiﬁcar o nível de aprovação, a efetividade
e a relevância dos cursos para o trabalho dos juízes, assim
como as oportunidades de melhoria relacionadas.
Metodologia: Foram analisados os resultados de
pesquisas de avaliação de 4 cursos realizados pelas
Escolas de Magistratura nos estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, em 2014 (pela Escola da
Magistratura do TRF da 4ª Região – EMAGIS) e no Distrito
Federal em 2016 (pelo Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal – CEJ/CJF). Também ﬁzeram
parte da análise os depoimentos espontâneos recebidos
de magistrados via e-mail, após Workshops realizados
em 2012 e em 2015, em parceria com o CNJ e a ESMAF.
Resultados e Discussões: Observou-se que os cursos
ministrados tiveram avaliações gerais excelentes, sendo
9,5 a nota média dos eventos (em escala máxima de
10). Os cursos realizados em parceria com a EMAGIS
tinham como ementa uma visão geral de todas as áreas
de conhecimento da perícia criminal federal. Já o curso
ministrado em parceria com o CEJ teve como tema o

Conclusão: Este estudo demonstrou que a realização de
cursos para transmissão de conhecimentos a respeito
da perícia criminal aos juízes foi bem avaliada, trazendo
esclarecimentos importantes e aplicabilidade no
trabalho, além de possibilitar a necessária aproximação
destes proﬁssionais que trilham juntos os árduos
caminhos em busca da verdade e da justiça.
Agradecimentos: À Diretoria Técnico-Cientíﬁca da Polícia
Federal (DITEC/PF), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
às Escolas de Magistratura (CEJ, ENFAM, EMAGIS, ESMAF) e
aos juízes federais que participaram dos cursos neste estudo
citados, que possibilitaram o grande sucesso dos mesmos.
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Introdução: A Medicina Forense é uma área do
conhecimento que está na interface entre a Medicina,
que é uma ciência da saúde, e o Direito, que é uma
ciência social. Por consequência, as pesquisas realizadas
nesta área caracterizam-se por assumir um caráter ora
biomédico, ora social. Entretanto, até 2016 todas as
pesquisas envolvendo seres humanos se submetiam
à resolução 466/2012 (antiga 196/1996) do Conselho
Nacional de Saúde (CNS), o que trazia diﬁculdades
para a análise dos aspectos éticos de pesquisas
realizadas em Medicina Forense, quando o objeto
de estudo era predominantemente relacionado às
Ciências Humanas e Sociais (CHS) como, por exemplo,
os estudos epidemiológicos envolvendo bancos de
dados públicos. Além disso, a necessidade de submissão
de absolutamente todas as pesquisas exigia trâmites
burocráticos que demandavam, por vezes, tempo
precioso dos pesquisadores. Em 2016 o CNS publicou
a resolução 510, que dispõe sobre as normas aplicáveis
a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Assim,
é importante analisar o impacto da nova norma na
apreciação ética das pesquisas em Medicina Forense,
sobretudo as de natureza epidemiológica.

Desenvolvimento: A Resolução 510/2016 do CNS lista
uma série de situações nas quais determinadas pesquisas
não serão submetidas ao sistema CEP/CONEP. Entre elas
estão as pesquisas que utilizam informações de acesso
público, conforme o artigo 1°, parágrafo único, inciso II.
No artigo 2°, inciso VI, a norma deﬁne tais informações
como “dados que podem ser utilizados na produção
de pesquisa e na transmissão de conhecimento e que
se encontram disponíveis sem restrição ao acesso dos
pesquisadores e dos cidadãos em geral, não estando
sujeitos a limitações relacionadas à privacidade, à
segurança ou ao controle de acesso”. Em tal deﬁnição
incluem-se, por exemplo, os dados disponibilizados pelo
DATASUS referentes ao Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM). Deve-se levar em consideração
que os bancos de dados públicos contêm informações
relativas a assuntos de interesse da Medicina Forense,
tais como estatística de mortalidade envolvendo causa
básica não natural e estatísticas de violência dos mais
diversos tipos. Assim, a nova norma do CNS determina
que pesquisas envolvendo a análise dos referidos dados
não serão objeto de apreciação do sistema CEP/CONEP.
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According to Brazilian Law No. 11.343, from 2006
(Drug Law), when a seizure occurs, two documents are
necessary to attest to the nature and quantity of the
alleged illicit substance:
(A) Preliminary report: document produced for the
provisional characterization of the nature of the reporting
substance. The analytical methods used in this stage of
the criminal procedure are simpler, usually colorimetric.
They are high sensitive, but are not speciﬁc. They can
ﬁnd false-positive and false-negative results.
B) Final award: the deﬁnitive report is that produced
by means of more robust methodologies, capable of
making a less unequivocal identiﬁcation of the drug. Its
purpose is to conﬁrm or not the preliminary award. Many
analytical techniques can be used for the identiﬁcation
of drugs, especially with respect to the preliminary
determination. In this case, there is always a desire
that these techniques be improved, so that erroneous
determinations are avoided and that there is more legal
certainty when applying the Law.
Preliminary examinations are often uncertain with respect
to the type of substance, since they consist of simple
and therefore limited analytical tests. There are many
reported cases in which these tests can provide doubtful
results and false positives. In practice, these reports
(preliminary and deﬁnitive) are the most important tools

to provide the information that will assist the judge in
making the decision. If the preliminary examination is
unreliable, or if the ﬁnal examination is time-consuming
and does not have suﬃcient custody of the sample,
there is a great possibility of legal uncertainty.
The work shows the conclusion of a quantitative and
qualitative survey made with all decisions involving the
terms \”ﬁnal award\” (laudo deﬁnitivo, in Portuguese) or
\”provisional award\” (laudo provisório, in Portuguese)
rendered by the Superior Tribunal de Justiça (STJ) and
by the Supremo Tribunal Federal (STF), the two most
important courts in Brazil. The paper also presents the
survey and all decisions rendered by the Court of Justice
of São Paulo in a temporal cut of 24 months.
The preliminary conclusions suggest a scenario in which
most judicial processes have adequate technical advice,
with the elaboration of reports consistent with the
evidential context. However, many serious problems,
both from the legal point of view and from the expert
point of view, have been identiﬁed. Among them, these
examples can be mentioned: i) low legal discussion about
custody of drug samples; Ii) disappearance of samples
pending the ﬁnal award; Iii) high rate of imprisonment
based only on provisional reports; (Iv) deletion of expert
examinations on samples of illicit substance found in
prisons.
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O Supremo Tribunal Federal analisa desde 2015 uma
ação direta de inconstitucionalidade que, se julgada
procedente, legalizará o uso recreativo de drogas no
Brasil. Se isto ocorrer, a segurança do consumo de drogas
será, sem dúvidas que possam hoje existir, um tema de
Direito do Consumidor.
Os objetivos deste artigo são, primeiramente, questionar
as barreiras de atuação consumerista brasileira quanto
à colocação lícita ou ilícita de produtos no mercado.
A exclusão do tráﬁco de drogas das relações de
consumo não é um fenômeno isolado. A interpretação
contemporânea da legislação consumerista também
exime de responsabilidades por fato do produto os males
causados por agrotóxicos proscritos, material de limpeza
das fabriquetas, pelos cigarros de descaminho ou pelos
produtos contrabandeados dos shoppings populares.
Em outras palavras, a ilicitude da origem do produto
determina a irresponsabilidade quanto aos direitos
básicos do consumidor. Tal postura oferece plena
coerência ao ordenamento jurídico. Todavia, tal postura
faz com que justamente as pessoas mais vulneráveis da
sociedade sejam privadas dos direitos básicos de um
consumidor, entre os quais destacam-se segurança e
informação.
O segundo objetivo é descrever “fatos do produto”
(danos originados pelo bem de consumo, para além de
sua função regular, ou seja, no caso das drogas, os danos
gerados pelo uso das drogas, para além de sua toxicidade
intrínseca). As condições de armazenamento e transporte
são invariavelmente péssimas. Os recipientes de drogas
são muitas vezes enterrados, molhados, guardados
em lugares acessíveis a ratos, insetos e proliferação

de fungos. Além disso, a engenharia de produção do
tráﬁco se orienta, nas vendas aos “consumidores” ﬁnais,
pelo volume e não pela pureza. Assim, são conhecidas
da perícia policial as mais abjetas formas de fazer o
rendimento das drogas aumentar. Clássicas são as
misturas de maconha com estrume ou cocaína com
vidro moído.
Ao lado dos riscos clássicos decorrentes de
armazenamento/transporte e impurezas, a proliferação
das novas substâncias psicoativas inauguram gravíssimas
situações de risco à saúde. O número de complicações
médicas decorrentes de uso de substância que os usuários
de drogas presumem ser ecstasy, determinantes de
internação hospitalar, aumentou duzentos por cento em
dois anos, segundo The Global Drug Survey 2015 Report
. Isto pode ser creditado às modiﬁcações moleculares
daquilo que se consome. A falta de informação sobre a
origem das drogas, no atual modelo regulatório, faz com
que este seja um problema praticamente insolúvel.
O terceiro objetivo é apresentar formas de
regulamentação de plantio e distribuição de maconha
já descritas na literatura. Os mais consolidados modelos
de legalização de uso recreativo de drogas existem em
relação à maconha, nas experiências do Uruguai e dos
estadunidenses Colorado e Washington. O Uruguai foi o
primeiro Estado-nação a legalizar o uso da maconha, em
dezembro de 2013. Colorado e Washington o ﬁzeram em
novembro de 2012. Outros estados, destacadamente,
California e Massachussets, criaram normas legalizadoras
do uso recreativo de maconha no ﬁnal de 2016. Este
projeto se propõe a apresentar e problematizar as
principais características de cada um destes modelos.
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Introdução: A violência doméstica contra a mulher
é uma violação dos direitos humanos e do direito à
vida, representando um problema social preocupante
no Brasil e no mundo. Sua correlação com a violência
contra animais foi estabelecida em inúmeros estudos e
atestada por instituições como o FBI e a ONG ASPCA.1,2
O tema é discutido por pesquisadores de diferentes
áreas e deu origem a “teoria do link”, que relaciona a
violência contra animais, mulheres, crianças e idosos
considerando que a violência contra animais pode ser
um indicador de que outros membros da família não
estão seguros.3 No Brasil, se desconhece qualquer tipo
de investigação relacionada ao assunto.

proteção aos animais. A partir das informações contidas
nos BOs das vítimas de agressão, veriﬁcou-se que seria
importante analisar as seguintes informações: vínculo
com o agressor, idade, proﬁssão, se possui ﬁlhos ou não,
nível de escolaridade e ameaças recebidas. Com base nos
dados adquiridos, será possível obter informações para
avaliar a relação entre violência contra a mulher e contra
animais e em estudos futuros estabelecer se identiﬁcar a
violência inicialmente contra os animais é forma de coibir
a perpetuação da violência doméstica.
Figura 1: Desenho esquemático ilustrando a forma como as
populações vulneráveis podem estar relacionadas com a violência,
base para os conceitos da “teoria do link”.

Objetivos: Elaborar um questionário a ser aplicado às
mulheres vítimas de violência doméstica que prestarem
queixa na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de
Botucatu/SP que possibilite avaliar a correlação com
violência contra animais e violência doméstica.
Metodologia: O trabalho foi previamente aprovado pelo
Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) e Plataforma Brasil. Foi realizada
uma revisão de literatura acerca dos temas “violência
contra a mulher”, “teoria do link” e “agressão a animais”
em bases de dados indexadas no período de 1998 a 2016.
Além disso, foi feita uma pesquisa de campo no período
de agosto a novembro de 2016, baseada na análise de
Boletins de Ocorrência de mulheres que prestaram queixa
à autoridade policial Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)
de Botucatu/SP. Como fator de inclusão, os boletins deviam
constar como natureza do fato o crime de Lesão Corporal
(art. 129 CP) que se enquadre na Lei Maria da Penha
(11.340/06). Após a análise preliminar de maneira descritiva
destas informações, foi elaborado um questionário com o
auxílio de proﬁssionais da área da psicologia (UNIFESP),
caracterizando o estudo como multicêntrico.
Resultados e Discussões: O produto ﬁnal foi desenvolvido
com base nos artigos cientíﬁcos publicados no período
estabelecido e na avaliação de 87 Boletins de Ocorrência.
Os tópicos do questionário elaborado a partir destes dados
abrangem informações a respeito da vítima, do agressor,
da presença ou não de animais no meio doméstico,
histórico, tipo e frequência das agressões e conhecimento
por parte da mulher sobre a existência de legislação de

Conclusão: O presente questionário será um instrumento
importante para estudos preliminares sobre a correlação
entre violência contra a mulher e crimes contra animais,
sendo esperado determinar o cenário atual dos animais
que vivem em lares onde ocorre violência doméstica.
Também poderá servir de estudo inicial e gerar dados
estatísticos para posteriores pesquisas e órgãos
competentes da segurança pública no Brasil.
Agradecimento: Capes Edital Pró Forenses 25/2014 e CNPq.
1-ASPCA (The American Society for the Prevention of Cruelty
to Animals). The ConnectionBetween Domestic Violence &
Animal Abuse. <http://aspcapro.org>. Acessoem:26/04/2016
2-FBI (Federal Bureau of Investigation). Tracking Animal
Cruelty - FBI Collecting Data on Crimes AgainstAnimals
.Disponívelem:<https://www.fbi.gov >. Acesso em: 26/04/2016.
3-Lockwood R, Arkow P. Animal abuse and interpersonal
violence: The cruelty connection and its implications for
veterinary pathology. Veterinary Pathology (in press), 2016.
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Introdução: Em janeiro de 2015, o Instituto TécnicoCientíﬁco de Polícia - ITEP/RN contava com apenas três
estações de trabalho na sala de laudos de local de crime
e mais de 7.000 laudos em atraso. Dotar o órgão de
uma estrutura física adequada para elaboração desses
laudos elevaria a produtividade da Criminalística, porém
não havia orçamento disponível para essa melhoria. A
modernização da Perícia Criminal foi viabilizada através
da inovadora prospecção de recursos oriundos das
transações penais da Justiça Estadual. O histórico, a
metodologia e os resultados desse caso de sucesso são
explicitados no presente trabalho.

diversas instituições públicas e privadas - concorrendo
ao recebimento dos recursos da Justiça.
Resultados e Discussões: Aprovação em 1º lugar de
dois projetos que totalizaram R$30.000,00 em recursos
oriundos da Justiça Estadual. Ampliação de três para
doze estações de trabalho para elaboração de laudos, as
quais foram instaladas no início de 2016.
Figura 1 – Notebooks e estações de trabalho.

Objetivos: Buscar alternativas de recursos para
modernizar a sala de Peritos do ITEP/RN e propiciar maior
celeridade na elaboração de laudos de local de crime
(contra vida e patrimônio) e de perícia objetos, gerando
reﬂexos diretamente na eﬁciência da persecução penal
estatal e na promoção da cidadania.
Metodologia: O ITEP/RN é o órgão de Perícia Oﬁcial
no RN nas áreas da Medicina Legal, Criminalística e
Identiﬁcação. Ele promove a cidadania ao realizar a
identiﬁcação civil de toda população do RN com a
emissão média de 20 mil identidades por mês. Ele,
igualmente, promove a justiça através da elaboração de
laudos periciais que são primordiais para embasar os
inquéritos policiais e processos judiciais. A escassez de
equipamentos e a estrutura física ruim eram as causas da
clara defasagem entre a quantidade de laudos emitidos
e a demanda de solicitações de Perícia Criminal. Para
acabar com os sucessivos atrasos na entrega de laudos
de locais de crime, o escritório dos peritos criminais
necessitava ser reestruturado e ampliado. No entanto,
não havia recursos ﬁnanceiros próprios para patrocinar
a aquisição de mais computadores e mobiliário. Foi
iniciada a prospecção de fontes alternativas de recursos
e identiﬁcou-se a oportunidade de cadastrar projetos
para ﬁns de recebimento dos valores oriundos das
transações penais - modalidade prestação pecuniária
- realizadas no 2º Juizado Especial Criminal de Natal/
RN. Elaborou-se projeto de modernização da sala de
laudos, o qual contemplava justiﬁcativas, cronograma
de execução e detalhamentos dos custos para aquisição
de estações de trabalho linear, gaveteiros, armários,
cadeiras e sete notebooks. No total havia 26 projetos - de

O resultado da modernização da sala de laudos foi o
aumento de 38% da quantidade de perícias externas e
perícias de objetos concluídas em 2016 ao comparar-se
com os dados de 2015.
PERÍCIAS

2015

2016

GANHO

Concluídas

900

1239

+ 339

Fonte: Relatório da Diretoria de Criminalística-ITEP/RN.

Conclusão: Em um contexto de falta de recursos
ﬁnanceiros, os gestores da Perícia Criminal devem
prospectar fontes alternativas para viabilizar a
modernização da Criminalística. No caso do ITEP/RN, dotar
a Perícia de mais computadores e mobiliário adequado
permitiu elevar em 38% a produtividade. Com isso, houve
redução no atraso da confecção dos laudos e melhoria na
prestação dos serviços de Perícia e de identiﬁcação civil.
Essa elevação da produtividade, certamente, contribui
para uma justiça melhor e mais célere, contexto em que a
maior beneﬁciada é a sociedade.
Odair Junior é Ex-Diretor Geral do ITEP/RN (Janeiro/2105 até
Maio /2016).
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Introdução: Estudos das áreas de psicologia e
neurociência vêm consolidando a ideia de que a memória
humana é passível de diversas formas de contaminação
(falsas memórias). Eventos emocionalmente carregados
produzem memórias bastante vívidas, mas não
necessariamente precisas, que podem afastá-la da
cena do evento ocorrido. Dados obtidos do Innocence
Project1, organização jurídica norte-americana com
o compromisso de inocentar pessoas injustamente
condenadas, mostram que cerca de 70% das condenações
equivocadas se baseiam em reconhecimentos errados.
Neste trabalho será mostrada a aceitação de uma prova
testemunhal em detrimento a uma prova pericial,
resultando na prisão de um inocente.
Objetivos: Demonstrar a fragilidade de uma prova
testemunhal frente à robustez da prova pericial de
exame de DNA.
Metodologia: Para a elaboração deste trabalho, foi
realizada uma pesquisa no processo judicial2 referente
ao caso em questão, bem como nos laudos periciais3,4
emitidos pelo laboratório de DNA do Instituto de Polícia
Cientíﬁca do Estado da Paraíba (IPC-PB).
Resultados e Discussões: Em 14.03.2005, na cidade de
João Pessoa/PB, ocorreu estupro de uma jovem de 28
anos. Segundo o depoimento da vítima, um indivíduo
invadiu sua residência, onde estava presente, além
da própria vítima, sua irmã e sua sobrinha. Em seu
depoimento, a vítima descreve as características físicas
do agressor, que se apresentou como Ferrugem. Após
o estupro, ainda com base no depoimento da vítima, o
agressor se limpou com um lençol e se evadiu. Quinze
dias após o ocorrido, o sogro da vítima, baseado na
descrição feita pela vítima e testemunhas, reconheceu
um indivíduo (L. Z. M.) na rua como sendo a pessoa que
cometeu o crime. Levado à delegacia, foi apresentado
à vítima e às testemunhas e, de acordo com os autos,
ele foi reconhecido sem sombra de dúvidas por todas
elas. O lençol foi encaminhado ao laboratório de DNA
do IPC-PB para realização de confronto genético com o
perﬁl de L. Z. M. Desta análise, foi obtido um resultado

de exclusão. Com base neste resultado, foi solicitado
o trancamento da ação penal. Esta solicitação foi
negada pelo juiz, que em seu despacho ressalta: “não
se acolhe o trancamento... apenas por conta de dúvida
surgida em face de prova pericial negativa...”. Três
meses após o crime, foi preso um segundo indivíduo
(F. B. M.), conhecido como Ferrugem, que, durante
o interrogatório, confessou ter praticado o estupro.
Apresentado à vítima e às testemunhas ele também foi
reconhecido sem sombra de dúvidas por todas elas.
Após este reconhecimento, foi solicitado novo exame
de DNA, agora confrontando o perﬁl genético obtido no
lençol com o perﬁl do segundo acusado. Desta vez, foi
obtida uma compatibilidade total entre esses dois perﬁs
genéticos. Solicitado novamente, o trancamento da ação
penal foi agora aceito. De acordo com o juiz: “...F. B. M. é
o verdadeiro estuprador, em face das provas colhidas, do
exame de DNA e do reconhecimento – agora incontestável
– feito pelas vítimas”. Interessante é analisar o ﬁnal de
sua sentença, onde o juiz credita ao destino a resolução
do caso: “Forçoso é admitir, não fosse o acaso da prisão
do segundo, poderia ocorrer, de forma inevitável, um
erro judicial de consequências absolutamente gravosas
para o paciente.”
Conclusão: Mesmo ciente que, de acordo com o CPP
em seus artigos 155 (O juiz formará sua convicção
pela livre apreciação da prova) e 182 (O juiz não ﬁcará
adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no
todo ou em parte), ﬁca evidenciado, por esse estudo de
caso, que o relato de vítimas de violência sexual pode
ser inﬂuenciado por fatores emocionais e que a decisão
judicial ﬁca mais respaldada quando se utiliza a prova
pericial.
Innocence Project. Disponível em: < https://www.
innocenceproject.org/>. Acesso em 15.02.2017.
2
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Processo nº
200.2005.015532-0/001. João Pessoa, 2005.
3
PARAÍBA, Laudo de Exame de DNA nº 1519/2005. Paraíba,
2005.
4
PARAÍBA, Laudo de Exame de DNA nº 3092/2005. Paraíba,
2005.
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Introdução: Age estimation in the living can be applied
in a variety of scenarios most of them involve a person
not being able to provide a valid document that states
their age. One of the ethnic groups that are aﬀected by
this situation are the Roma. The absence of documents
restricts their international mobility and their access to
such public services as health care within Romania1.
Objetivos: This research compares the applicability of
Greulich and Pyle (1959) and Thiemann et al. (2006) to
age estimaton in a Roma Romanian population.
Metodologia: In order to compare the atlases, a total
of 217 males and 212 females between 1 and 18 years
of age had their dorsopalmar radiographs evaluated by
both methods. The radiographs originated from age
estimation cases performed on the Bucharest MedicoLegal Institute, as part of the process of obtaining a birth
certiﬁcate. The diﬀerence between the chronological (CA)
and estimated (EA) ages was calculated by subtraction of
the CA from the EA obtained by the Greulich and Pyle
(1959) (GP) and Thiemann et al. (2006) (TH) atlases
respectively. All the ages were converted into months
for the statistical analyses that were performed using
SigmaPlot 12.0.
Resultados e Discussões: While the Greulich and Pyle
(GP) (1959) atlas is the most commonly utilised method
of age estimation whereas the Thiemann et al. (TH) (2006)
atlas is limited to German speaking practitioners. Even
though the TH has a restricted dissemination, Romanians
are among the most common nationality to have their
age estimated in German speaking countries. When
the diﬀerences between the CA and EA were compared
for each atlas, no signiﬁcance diﬀerence was found for

either sex (female: p=0.718; male: p = 0.802). Moreover,
the evaluation of the mean diﬀerence between the CA
and EA of each atlas demonstrated that on average the
chronological age was underestimated for both sexes in
this Roma population. Also, the dissimilarity found on
the mean diﬀerence between the CA and EA for each
method and sex was less than half a month. When
evaluated in year cohorts, females presented with a
mean overestimation more commonly than males, for
both atlases. This includes age cohorts before the ages
of forensic interest, as 14 years old. The results found
in this research using the Greulich and Pyle (1959) atlas
are similar to the one found in other populations of low
social status. Schmidt et al.2 found a satisfactory level of
agreement between these two atlases, and recommend
their use in forensic context.
Conclusão: The Greulich and Pyle (1959) and Thiemann
et al. (2006) atlases presented similar results. However
in relation to the results found when evaluating the ages
of forensic interest, as 14 years old, they require further
research.
Agradecimento: Viviane Lira is funded by the Brazilian
National Research Council (CNPq) under the process
number 229772/2013-7.
1 Zoon, I. (2001). On the margins: Roma and public services
in Romania, Bulgaria, and Macedonia; with a supplement
on housing in the Czech Republic; a call to action to improve
Romani access to social protection, health care, and housing,
Open Society Inst.
2schmidt, S., Nitz, I., Ribbecke, S., Schulz, R., Pfeiﬀer, H. &
Schmeling, A. (2013). Skeletal age determination of the hand:
a comparison of methods. International Journal of Legal
Medicine, 127 (3), 691-698.
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Introdução: O expediente de transporte de cápsulas
engolidas contendo drogas é bastante comum, sobretudo
na região da fronteira oeste do MT e nos aeroportos
internacionais. As pessoas que se prestam a essa prática,
são conhecidas como “MULAS HUMANAS”. Os invólucros
usualmente contêm a pasta base de cocaína prensada e
envolvida em materiais que buscam evitar a ação dos
sucos digestivos e burlar a detecção policial e médica.
Em maio de 2014, o homem de um casal boliviano em
trânsito por Cáceres-MT chegou em óbito no hospital,
sendo o corpo encaminhado ao IML. Sua esposa de
26 anos foi internada com quadro clínico sugestivo de
overdose. Ambos traziam no tubo digestivo, diversas
embalagens de Cocaína (líquida), acondicionadas em
três preservativos.

pequenos vazamentos através dos nós. Esse método
inédito aumenta a vulnerabilidade em nossas fronteiras,
uma vez que os equipamentos Body Scan fornecerão
imagens INCONCLUSIVAS, liberando o traﬁcante.
Palavras chave: internacional de droga, tráﬁco, cápsulas,
engolidas, “mulas humanas”, cocaína líquida.

Objetivos: Descrever o inédito expediente de transporte
de COCAÍNA LÍQUIDA em cápsulas deglutidas, envoltas
em camadas de látex e investigar a causa da intoxicação
das vítimas, considerando que os invólucros da droga
mostravam-se íntegros.
Metodologia: Avaliação das radiograﬁas simples do
abdome da mulher sobrevivente (equipamento de RX
marca Philips, modelo VMI). Exame toxicológico de
urina. Retirada cirúrgica das cápsulas para exames.
Resultados: O exame de urina acusou “positivo” para
cocaína, mas as radiograﬁas convencionais do abdome
NÃO evidenciaram a presença das cápsulas no tubo
digestivo. Os invólucros não continham perfurações.
Marco Conceitual e Síntese: A COCAÍNA LÍQUIDA nos
invólucros confunde-se com o conteúdo natural do tubo
digestivo nos exames de imagem. As vítimas sofreram
overdose de COCAÍNA devido à liberação da droga por

Campos Neto, MF, Paulete Vanrell, J., Atlas de Medicina Legal
- guia prático para Médicos e Operadores do Direito – Tomo II Toxicologia Forense (p. 517-539) -1 Ed, Editora LEUD, 2014.
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Introdução: A informação de ancestralidade conﬁgura
importante dado na identiﬁcação humana, seja na
busca por desaparecidos e infratores, ou na análise
de cadáveres e remanescentes esqueléticos1. Sendo
a Antropologia Forense derivada da Antropologia
Biológica, os critérios pesquisados incluem diferenças
fenotípicas, como características faciais – notadamente
nariz e lábios –, cabelos e cor da pele. A visão da
população em geral é retratada nos dados censitários do
IBGE, com a distribuição nas cinco categorias de “cor/
raça” – branco, preto, pardo, amarelo e indígena – dada
por auto-atribuição do entrevistado2.

discordâncias, encontradas no Nordeste (61,3%), CentroOeste (54,6%) e Norte (53,6%). Entre os grupos étnicos,
o menor percentual de concordância foi observado nos
indígenas (15,6%), enquanto que a maior similaridade foi
encontrada entre os pardos (75,7%), havendo diferença
estatística signiﬁcante (p˂0,001). Não houve diferença
signiﬁcativa entre auto e hetero-atribuição quando
comparadas por sexo, porém a faixa etária de 18 a 35
anos apresentou maior discordância (56,1%) que a de 36
a 64 anos (46,1%) (p˂0,01).
Tabela 1. Distribuição percentual entre os grupos raciais (Autoatribuição) e ancestralidade (Hetero-Atribuição).

Objetivos: O presente trabalho se propôs a comparar
a autodeclaração de “cor/raça” com a ancestralidade
hetero-atribuída a partir de características antropológicas
morfológicas.

Resultados e Discussões: Observou-se que em 49,0%
das imagens apresentaram diferença estatística entre a
auto e a hetero-atribuição (p<0,05) e essa divergência
também foi constatada quando as regiões brasileiras
foram analisadas separadamente, sendo as maiores

Grupos Raciais

Metodologia: Foram utilizadas imagens faciais frontais
padronizadas randomicamente selecionadas do Banco
Nacional de Passaportes do Brasil. A amostra consistiu
de 3.500 imagens de brasileiros, distribuídos de maneira
equivalente entre sexos, regiões, e grupo ancestral
declarado. O acesso às fotograﬁas se deu em ambiente
policial, de forma controlada e auditada, em estrito
respeito ao sigilo da imagem dos participantes. A análise
da ancestralidade foi realizada por dois examinadores
previamente calibrados, sem acesso ao dado da autoatribuição, a partir de critérios fenotípicos, e sem
contato com o sujeito da pesquisa. Os dados foram
analisados por meio de estatística descritiva e inferencial
(Teste Qui-Quadrado de Pearson), adotando-se o nível
de signiﬁcância de 5%. Esse estudo foi previamente
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos da Universidade de São Paulo (CAAE:
1448515.0.3002.0075).

Ancestralidade (Hetero-atribuição)
Brancos

Pardos

Pretos

Brancos

61,9

36,7

0,1

Amarelos Indígenas
0,7

0,6

Pardos

16,3

75,7

4,7

0,4

2,9

Pretos

1,1

41,9

55,4

0,1

1,4

Amarelos

20,1

32,3

0,3

36,6

10,7

Indígenas

17,6

57,6

6,1

3,1

15,6

Conclusão: O critério “cor/raça” do IBGE reﬂete cada vez
mais um aspecto social do que propriamente um dado
biológico, distanciando-se do dado “ancestralidade”
objetivado pela Antropologia Forense. No âmbito
pericial, esse fato é preocupante visto que o cruzamento
de informações distintas diﬁcultará a deﬁnição de um
‘ponto de partida’ para o processo de identiﬁcação e,
consequentemente, inibirá a busca da verdade.
Agradecimento: Agradecimento à CAPES, à DITEC/PF,
SEPAEL/INC e Edmar Antônio da Silva, por tornarem
possível a execução deste trabalho.
Sauer NJ. Forensic Anthropology and the concept of race: if
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IBGE. Características étnico-raciais da população: um estudo
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Introdução: O estudo do crânio, tanto quantitativamente
quanto qualitativamente, nos traz uma riqueza de
informações das características humanas, sendo
importante em perícias de identiﬁcação. O índice nasal é
uma mensuração que fornece valore signiﬁcativos para
estimativa de diversas características, tais como sexo,
idade e ancestralidade.
Objetivos: Avaliar a aplicabilidade do estudo do índice
nasal para determinação do sexo e da ancestralidade e
para a estimativa da idade.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com a
análise de 173 crânios secos humanos identiﬁcados e
catalogados quanto ao sexo, à ancestralidade e à idade
à morte, pertencentes ao Laboratório de Antropologia
Física Forense Professor Eduardo Daruge da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba (FOP/UNICAMP). A pesquisa
seguiu a Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional
de Saúde, Ministério da Saúde, órgão regulamentador
de pesquisa envolvendo seres humanos. O projeto
foi submetido e aprovado por unanimidade pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências
da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CAAE:
45781415.0.1001.5188). Devido à amostra ser constituída
por crânios secos humanos, dispensou-se a utilização
do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Foram
realizadas medidas correspondentes à altura nasal (NA=
ENA-Násio) e máxima de largura nasal (LN= distância
entre os pontos craniométricos alares), aplicando a
fórmula IN= LN/NA x100. Os dados foram analisados por
meio da função discriminante, com margem de erro de
5,0%.
Resultados e Discussões: Para a análise quanto ao sexo
o índice nasal obteve-se um percentual de ossadas
corretamente classiﬁcadas de 82,7%. Para o estudo
da ancestralidade, o percentual de acerto foi inferior
(58,4%), sendo ainda menor para a discriminação da
idade: apenas 41,4% dos casos foram corretamente
classiﬁcados quanto a sua idade real.

Conclusão: Pelos resultados apresentados, percebe-se
que o estudo do índice nasal é viável para o diagnóstico
do sexo de crânios. No entanto, o estudo para a
estimativa da idade e determinação da ancestralidade
não demonstrou resultados positivos em relação ao
percentual de acerto na amostra estudada, inviabilizando
sua utilização na prática pericial brasileira.
Agradecimento: CAPES e FACEPE.
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Introdução: Pensando na melhoria da estimativa do
sexo do Protocolo de Antropologia Forense LAF/CEMEL
(baseada em tabelas de decisões), foi proposta a avaliação
de eﬁciência e eﬁcácia do método antropométrico do
triângulo do processo mastoide (porion, asterion e
mastoidale), como descrito por Kemkes e Göbel (2006) e
Paiva e Segre (2003). Os resultados demonstraram que,
além do alto número de exclusões por impossibilidade
de execução e da necessidade de reﬁnamento técnico
para evitar erros intraobservador, as somatórias das
áreas obtidas contrastaram com os valores encontrados
por Paiva e Segre (2003) em 60,9% dos casos. Conclui-se
que, com o passar do tempo e treinamento, o método
antropométrico torna-se mais eﬁciente no que diz
respeito à diminuição de erros do observador. Por outro
lado, mostra-se ineﬁcaz em estimar o sexo dos crânios
analisados em amostra heterogênea (de população
miscigenada), indicando o método de tomada de decisão
como mais adequado.
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi comparar a
eﬁcácia e a eﬁciência do método de estimativa de sexo
através da mensuração da área do triângulo do processo
mastoide (antropometria) com o método de estimativa
do sexo pelo crânio através de tomada de decisão
utilizado no Protocolo LAF/CEMEL.
Material e Métodos: Foram selecionadas 74 ossadas
humanas pertencentes ou sob guarda do CEMEL,
cuja estimativa do sexo se deu previamente através
de antroposcopia com uso de tabelas de decisão a
partir de crânio/mandíbula e da pelve. A estimativa
por antroposcopia foi repetida, nos crânios. O estudo
antropométrico para estimativa de sexo através do
crânio foi realizado através da análise da somatória
das áreas triangulares bilaterais formadas pela
projeção de três pontos craniométricos, relacionados
ao processo mastoide (porion, asterion e mastoidale),
tal qual proposto por Paiva e Segre (2003) e Kemkes e
Göbels (2006). Durante a padronização das sessões de
antropometria do triângulo do processo mastoide com
coleta e registro de dados (piloto com 30 ossadas,várias
possibilidades de erro intraobservador foram detectadas
e corrigidas. A coleta de dados foi reiniciada, desta vez
com todas as ossadas passíveis de exame antroposcópico
e antropométrico (n=46). As aferições foram feitas em
intervalos de 15 dias, sequencialmente.

Resultados: Das 74 ossadas disponíveis, 28 (37,8%) não
puderam ser utilizadas. Destas, 16 (21,6%) apresentaram
fraturas/perdas ósseas ou desgaste acentuado por
ação externa. Três ossadas não foram utilizadas (4,0%)
por apresentarem sinais de pertencer a adolescentes,
em fase de crescimento, com ossos logos com epíﬁses
destacadas das metáﬁses e crânios com medidas
reduzidas. Nove (12,2%) crânios se mostraram inviáveis
para execução do método por apresentarem suturas
irregulares (três casos, 4,0%, de suturas circinadas) ou
ossículos (seis casos, 8,2%, de asterion tipo 1). Portanto,
de 74 crânios inicialmente disponíveis, 46 crânios (62,2%)
puderam ser utilizados para viabilizar a comparação
entre o método antropométrico e antroposcópico.
Pela antroposcopia, dos 46 crânios examinados, dois
foram estimados como do sexo feminino (4,3%); os 44
restantes (95,7%) foram estimados como pertencentes
ao sexo masculino, todos concordando com os laudos
iniciais utilizando o Protocolo LAF/CEMEL. Baseados nos
valores fornecidos pelo trabalho de Paiva e Segre (2003),
com intervalo de conﬁança de 95%, a somatória das
áreas dos triângulos mastoides em crânios masculinos
estaria situada acima de 1447,40 mm2 (limite inferior).
Para crânios femininos o limite superior da somatória
das áreas dos triângulos mastoides seria 1260,36 mm2.
Foram encontrados valores abaixo do limite inferior
a 1447,40 mm2 em crânios classiﬁcados como do sexo
masculino através de antroposcopia em 28 casos,
gerando uma discordância entre os métodos em 60,9%
dos casos. Destes, 16 casos (34,8%) foram classiﬁcados
pelo método antropométrico como sendo indeﬁnidos
(situando-se no intervalo entre os limites mínimo para
o sexo masculino e máximo para o sexo feminino),
enquanto os outros 12 casos (26,1%) estimados como
masculinos na antroposcopia foram classiﬁcados como
do sexo feminino por estarem situados abaixo do limite
máximo estipulado para o sexo feminino. Por outro lado,
em 16 casos (34,8%) de crânios classiﬁcados como do
sexo masculino, houve concordância entre os métodos
(valores acima do limite inferior para sexo masculino). Os
dois crânios classiﬁcados como do sexo feminino através
de antroposcopia (4,3% do total de casos analisados)
tiveram a somatória das áreas dos triângulos abaixo
do valor limite superior da somatória das áreas dos
triângulos para o sexo feminino, indicando concordância
entre os métodos.
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Conclusão: Após realização das análises em crânios de
uma amostra heterogênea (miscigenada) e composta
por casos analisados individualmente, cada um a seu
tempo (oriundos de investigações sobre cadáveres
desconhecidos de vítimas de mortes violentas e ossadas
exumadas de cemitério para pesquisa), conclui-se que
a possibilidade de inclusão do método antropométrico
(triângulo da mastoide) ao Protocolo LAF/CEMEL
para a estimativa do sexo de ossadas individuais não
tem validade porque, apesar da relativa eﬁciência
(treinamento/redução de erro do observador) obtida
com o passar do tempo, não foi possível aplicá-lo em
várias situações (perdas ósseas locais, fraturas, efeitos da
inumação prolongada, ossadas de esqueletos imaturos
ou senis, variações anatômicas) e se mostrou ineﬁcaz
em relação aos resultados obtidos, com grande número
de falsos negativos (60,9%). Além disso, observou-se que
há necessidade de treinamento exaustivo do observador
que executa a coleta de medidas.
Kemkes A, Göbel T. Metric assessment of the “mastoid triangle”
for sex determination: A Validation Study. Journal of Forensic
Sciences. 2006; 51 (5), 985-989.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1556-4029.2006.00232.x
Paiva LAS, Segre M. Sexagem do crânio humano através do
processo mastoide.
Determinação do sexo dos crânios humanos através do
processo mastoide, Revista do Hospital das Clinicas 2003; vol.
58, nº 1, São Paulo.
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Introdução: A identiﬁcação humana por impressões
digitais é reconhecida por sua imutabilidade e perenidade.
Porém, em casos de amputações, esquartejamentos ou
grave descolamento das digitais são necessários outros
métodos de identiﬁcação, como a antropologia, que
utiliza ossos para obter informações anatômicas, a
comparação dentária e as técnicas moleculares, de custo
elevado, mas alta relação custo-benefício. Na tipagem do
DNA a referência é o sangue. No post-mortem o mesmo
deve ser coletado por punção cardíaca e depositado em
ﬁltro FTA ® (Flinders Technology Associates), porém, isso
dependerá da viabilidade cadavérica. Na falta do FTA, é
importante dispor de uma técnica duradoura e de baixo
custo.
Metodologia: Foi criada e implantada uma metodologia,
baseada em casos ocorridos em Cáceres/MT. Após a
Inspeção externa, o local foi lavado, isolado e com auxílio
de uma pinça hemostática retiramos uma amostra de
cabelos inteiros, com os bulbos preservados. Estes
foram colocados sobre uma bancada estéril e toalha
de papel para secagem em temperatura ambiente,
evitando contaminação fúngica. Terminada a necropsia,
esse material deverá ser acondicionado em envelope de
papel (tipo usado para fotos 3 x 4) ou plástico, sendo
grampeado no laudo original, com todas as anotações
preliminares para arquivamento. No laudo de necropsia
informamos tal procedimento.
Marco Conceitual: A possibilidade de detecção do DNA
é proporcional a quantidade de ﬁos arrancados com
bulbos (cada um apresenta até 750 ng de DNA).
Resultados: Após seis anos da adoção desse método
prático e de custo baixo, sendo algumas amostras testadas
(6 casos), não foram mais necessárias exumações para
conﬁrmação de identidade.
Conclusões: A implantação desse método simples, prático
e sem nenhum ônus para a coleta prévia e armazenagem

Fig.1. Área selecionada onde serão “arrancadas” as amostras.
Fig.2. Com pinça hemostática serão “arrancadas” as amostras
Fig.3. “bulbos” capilares > Visão Macro.

de amostras biológicas pode ser aplicada em todos
os serviços do Brasil (principalmente nos municípios
do interior), pois evita exumações desnecessárias e
desencorajaria a fraude na conﬁrmação da identiﬁcação
de desconhecidos. Neste sentido, recomendamos durante
a necropsia, a coleta e estocagem de chumaços de bulbos
capilares para casos com dúvidas quanto à identiﬁcação.
Palavras Chave: exumação, identiﬁcações, DNA, bulbos
capilares, cabelos, dentes, impressões digitais, ossos.
BAREA, J.A. et al. Extração de DNA de materiais de arquivo e
fontes escassas para utilização em reação de polimerização em
cadeia (PCR). Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia,
v.26, n. 4, p. 274-281, 2004.
2
CAMPOS NETO, M.F.; PAULETE VANRELL, J. Atlas de Medicina
Legal- guia prático para Médicos e Operadores do Direito –
Tomo I - Identiﬁcação pelo DNA - (p. 95 -107 a 112) -1ª Ed,
Editora LEUD, 2014.
3
HOCHMEISTER, M. “PCR analysis of DNA from fresh and
decomposed bodies and skeletal remains in medico legal death
investigations.”In: LINCON, P. (Editors). Forensic DNA Proﬁling
Protocols. Human Press, 1998, p. 19-26.
4
SILVA, L.A.F.; PASSOS, N.S. DNA Forense – Coleta de Amostras
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Introdução: A estimativa automática de idade com base
em imagens consiste em determinar a idade de um
indivíduo com base em uma imagem digital da sua face
utilizando técnicas de reconhecimento de padrões visuais
e de aprendizado de máquina. É uma das tarefas mais
desaﬁadoras no campo de análise de faces, possuindo
um grande número de aplicações potenciais, tais
como biometria, controle parental, interação homemcomputador, vigilância, etc. Por essa razão, tem recebido
cada vez mais a atenção da comunidade cientíﬁca e da
indústria. Neste contexto, são discutidos os principais
desaﬁos e oportunidades do problema, bem como as
suas possíveis aplicações em análises forenses.
Objetivos: Este trabalho tem como objetivo deﬁnir as
principais características dos métodos de estimativa
de idade, com foco em apresentar seus desaﬁos e
oportunidades, de forma a demonstrar que a técnica
pode ser utilizada em aplicações forenses, tais como
detecção de pedoﬁlia ou como método auxiliar em
tarefas de identiﬁcação humana.
Metodologia: O trabalho parte de uma pesquisa
bibliográﬁca das técnicas de estimativa automática de
idade englobando o seu estado-da-arte, a partir da qual
são identiﬁcados os maiores desaﬁos e oportunidades da
área, tornando-se assim possível analisar a viabilidade
de sua utilização em aplicações forenses.
Discussão: Do ponto de vista do reconhecimento
de padrões visuais, ela é um ramo da atividade
de reconhecimento facial automático, com a qual
compartilha diversos processos e problemas. As
diﬁculdades dessa atividade derivam da natureza
do processo de envelhecimento humano, que é
incontrolado, personalizado e inﬂuenciado por
diversos fatores1. Além disso, as alterações faciais
provenientes do envelhecimento não são continuas: nas
primeiras fases da vida são marcadas pelo crescimento
craniofacial e em seguida por mudanças decorrentes do
envelhecimento da pele. Outra fonte de diﬁculdades
são os eventuais problemas nas imagens, tais como
inclinação e iluminação, e as interferências devidas a

oclusões e camuﬂagens, tais como o uso de óculos,
barba, cicatrizes, maquiagens, etc. Por ﬁm, as bases de
dados públicas de imagens em geral não são balanceadas
e não possuem uma representatividade suﬁciente de
grupos étnicos, gêneros, idades e variações de posição
e elementos de interferência. Dessa forma, os principais
desaﬁos dos métodos de estimativa automática de
idade são a extração de características discriminativas
das imagens que abstraiam as características
individuais de envelhecimento e que sejam robustas
às interferências de variações de poses, iluminação,
oclusões e camuﬂagens, utilizando-se das bases de
dados disponíveis. As primeiras tentativas de solução
desse problema foram as abordagens antropométricas,
que se mostraram insuﬁcientes para esses desaﬁos.
Diversos trabalhos foram desenvolvidos e aprimorados
nessa área, inicialmente fazendo uso de métodos de
aprendizagem estatística, seguidos por novos métodos
de aprendizado de máquina e culminando atualmente
com a aplicação de redes neurais convolucionais para
a sua resolução2. Com base no desenvolvimento destas
técnicas, é possível utilizá-las em análises forenses que
são excessivamente trabalhosas e de grande efeito
psicológico aos proﬁssionais envolvidos, como é o caso
da análise de pedoﬁlia. Outras possibilidades são no
auxílio de identiﬁcação humana com base em imagens
ou em tarefas onde não é possível ou factível destinar
um proﬁssional para a estimativa manual de idade em
imagens.
Conclusão: A estimativa de idade com base em imagens
é uma atividade que apresenta inúmeras diﬁculdades
e desaﬁos. O estágio atual das técnicas baseadas em
reconhecimento de padrões visuais permitem que essa
tarefa seja utilizada em aplicações forenses, tais como
identiﬁcação de pedoﬁlia e identiﬁcação humana.
Yun F, Guodong G, Thomas SH. Age Systhesis and Estimation
via Faces: A Survey, TPAMI, vol. 32, no. 11, pp. 1955-1976,
2010.
2
Ivan H, et al. A deep analysis on age estimation, Pattern
Recognition Letters, vol. 68, pp. 239-249, 2015.
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Introdução: A cronotanatognose é a estimativa do
tempo de morte, através da avaliação dos fenômenos
cadavéricos associados a alterações biológicas,
metabólicas e orgânicas resultante da evolução natural
da decomposição do corpo humano e seu esfriamento.
Porém, não há na literatura, referência a um método
histológico que possa auxiliar como uma nova ferramenta
de estimativa da hora de morte.
Objetivos: Investigar e descrever alterações histológicas
presentes no intestino delgado, que possam ser
signiﬁcativas na busca da cronotanatognose, aplicandoas nas investigações criminais.
Metodologia: Visando aprofundar as pesquisas forenses
e como parte de trabalho de mestrado realizado em
Buenos Aires, foi desenvolvido um projeto de pesquisa
entre a Universidade de Cruz Alta (RS) em parceria
com a UCES de Buenos Aires (AR). No objetivo de
avaliar histológicamente a hora de morte pela analise
histológica, foi submetido e aprovado um projeto ao
Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA Unicruz),
sob protocolo N°004/16, solicitando para experimento,
cinco suínos de pequeno porte (entre 10kg e 15kg),
onde posteriormente foram mortos com barbitúrico
endovenoso (Tyopental sódico), com uma dose 1g/10kg.
Para obter resultados comparados, foram utilizados um
suíno por mês, no período de março a julho, levando em
conta a temperatura ambiente. Posteriormente, foram
coletados pequenos fragmentos do intestino delgado
com intervalo de 2 horas entre cada coleta durante 24
horas, fechando o animal com grampo de sutura em cada
momento após as coletas, preservando a temperatura
interna. Todas as amostras foram ﬁxadas em formalina
tamponada a 10%, processadas rotineiramente para
análise histológica coradas pela hematoxilina-eosina
(HE).
Resultados e Discussões: A primeira coleta não
apresenta nenhuma alteração histológica (ﬁg1), porem
nas primeiras duas horas de coleta, já se observa uma
discreta descamação do epitélio do ápice da mucosa

(ﬁg2), com quatro horas post-mortem ocorre uma
evolução para moderada descamação do epitélio do
ápice e bordas apicais das vilosidades associada à
discreta atroﬁa das vilosidades (ﬁg3). Nas dez hora
post-mortem presenta uma evolução para evidente
descamação do epitélio do ápice e bordas apicais das
vilosidades (ﬁg4). Partindo para as quatorze horas postmortem é possível observar ausência das vilosidades
com perda da arquitetura glandular e severa dissociação
dos linfócitos (agregados linfoides) devido ruptura de
ﬁbras colágenas que circundam esses agregados, esses
linfócitos começam a se dispersar na lâmina própria (ﬁg
5) e por ﬁm, a partir das vinte horas ocorre total ausência
das vilosidades com perda da arquitetura glandular,
demonstrando uma putrefação e determinando esse
material como improprio para análise na investigação
forense(ﬁg6).

Conclusão: A avaliação histológica do intestino delgado
permite englobar alteração morfológicas signiﬁcativas
para aplicação forense, onde está analise é aplicada
como um dos métodos de realizar a determinação da
hora de morte aproximada como 0h: sem alteração; 2h:
alteração discreta; 4h a 8h: alteração moderada; 10h a
12h: alteração evidente; 14h a 18h: alteração severa;
20h a 24h: putrefado. Porém, é necessário ampliar cada
vez mais os estudos na busca de aperfeiçoamento da
técnica.
1- TREZZA, F. C. La data de la muerte. Buenos Aires, Dosyune,
2012.
2-JUNQUEIRA, L.C.U. & CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11ª Ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
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GODINHO, N. M. O.a; GOL, A.a; BEZERRA, L. S. A.a; TAVARES, L. C.a;
CARVALHO, N. R.a; MOTA, M. F.a; CÂNDIDO, I. M.a; VIEIRA, D. M.a
a

Peritos da Superintendência da Polícia Técnico-Cientíﬁca de Goiás, Goiânia, Goiás, BRAZIL, CEP: 74.425-030
*e-mail: grasilazzaro@gmail.com

Introdução: Em 2015, o 2º Núcleo da Polícia TécnicoCientíﬁca de Goiás foi requisitado para atendimento
de Local de Morte Violenta. O cenário tratava-se
da residência da vítima, no qual foi encontrada em
decúbito dorsal com inúmeras lesões pérfuro-cortantes
distribuídas em região dorsal, mãos, frontal do crânio,
torácica e pescoço, tendo o esgorjamento como causa
da morte. Nas investigações conduzidas pela polícia
judiciária, foram apresentados três suspeitos do delito.
Objetivos: Estabelecer a materialidade dos fatos alegados
sobre a ocorrência de sinistro contra pessoa, bem como
os meios e instrumentos utilizados na sua perpetração e
determinação da autoria, conforme preconiza o CPP.

exames complementares solicitados apresentaram
importantes informações para a construção da dinâmica
dos fatos e autoria. Os exames de DNA de toque realizados
na bermuda e na cueca encontradas no local imediato
apresentaram coincidência com o perﬁl genético de um
dos suspeitos. Exames de DNA do sangue coletado da
toalha e do par de luvas corroboraram com os vestígios
de luta e resistência registrados no cenário, assim como
com o Relatório Médico, o qual atestou que o suspeito
apresentava ferimentos corto-contusos nas mãos. Nos
objetos de uso pessoal examinados, foram obtidos perﬁs
genéticos coincidentes com o da vítima e do autor.

Metodologia: Foi realizado Exame Pericial de Local de
Crime e coletadas evidências relacionadas à dinâmica,
à autoria do delito e ao instrumento do crime. No
Laboratório de Biologia e DNA Forense do Instituto de
Criminalística Leonardo Rodrigues, foram realizados
exames de pesquisa de sangue humano, pesquisa de
espermatozoides e de antígeno prostático especíﬁco
(PSA), pesquisa de pelos e exame DNA.
Resultados e Discussões: Considerando o conjunto
de evidências observadas no Local de Morte Violenta,
veriﬁcou-se que não havia sinais de arrombamento nos
acessos da residência, indicando que a vítima permitiu,
ou foi coagida a permitir, a entrada do autor. Notou-se
sinais de busca, que exibiam compatibilidade com crime
de natureza patrimonial. Em exame do local, observou-se
desordem do cenário, bem como, movimentação sobre
manchas de sangue, que revelaram ocorrência de luta e
resistência da vítima. No local imediato, foi encontrada
uma faca, de gume simples, impregnada com substância
hematoide, que apresentava características compatíveis
com as lesões pérfuro-cortantes encontradas na vítima.
O sangue presente no banheiro, na toalha, nas peças de
roupas entrelaçadas encontradas no piso (bermuda e
cueca), assim como sinais recentes de uso do chuveiro
indicavam que, após consumação do fato, o autor fez
completa higienização. No local, foi encontrada uma
sacola plástica contendo objetos de uso pessoal (vestes
e calçados) impregnados com sangue humano. Visto
que a sacola apresentava-se com alças bem amarradas,
concluiu-se, portanto, que houve uma tentativa de
ocultar estas evidências. No local imediato, também foi
encontrado um par de luvas de látex apresentando-se
impregnado com sangue humano.Os resultados dos

Conclusão: Os resultados de Exame de DNA garantiram
robustez à dinâmica estabelecida no Exame de Local
de Morte Violenta e auxiliaram na determinação da
autoria do delito. Com esses resultados, foi conﬁrmado
o instrumento utilizado pela ação delituosa, um dos
suspeitos apresentados pela polícia judiciária foi
colocado na cena do crime, bem como outros suspeitos
foram afastados da investigação. Foi possível ainda
auxiliar na fase judiciária para condenação do autor.
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Introdução: Muitas são as tentativas de projetar a
aparência de uma pessoa ao longo do tempo. Um
recurso muito utilizado para este ﬁm é a simulação de
progressão de idade - modiﬁcação de uma fotograﬁa
facial que representa o efeito do envelhecimento sobre
a sua aparência por meio de processamento de imagem
digital ou de desenhos artísticos. A inexistência de
uma metodologia cientiﬁcamente consolidada capaz
de simular mudanças ocorridas na face, por meio de
imagens, evidencia a necessidade de estudos na área,
visando subsidiar o perito criminal para a execução da
técnica e sua aplicação como auxiliar nos exames de
Identiﬁcação Facial Forense (IFF).1,2,3
Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo
avaliar modiﬁcações no padrão métrico da face do
indivíduo adulto em função da idade, em especíﬁco no
que diz respeito ao crescimento das orelhas, crescimento
de nariz e alteração da espessura dos lábios, visando
à compreensão do processo de envelhecimento e ao
desenvolvimento de metodologias para estimativa
de progressão de idade em casos de desaparecidos e
foragidos.
Metodologia: Foram utilizadas imagens faciais
padronizadas de 700 indivíduos adultos brasileiros, de
ambos os sexos, da região Sul, ancestralidade branca
e em idades de 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 anos, todas
em norma frontal, oriundas do Sistema Nacional de
Passaporte (SINPA), gerenciado pela Polícia Federal.
Resultados obtidos por razões iridianas relacionadas
à face foram calculados utilizando-se as marcações de
pontos fotoantropométricos4 no programa SAFF 2D®
versão 2.0.05 (SEPAEL/INC, Polícia Federal, Brasil) – cujos
dados foram extraídos, tabulados em Excel® e trabalhados
pelo SPSS®. Os procedimentos foram executados após
Parecer Consubstanciado do CEP de número 1484305.
Resultados e Discussões: Os resultados apontaram um
aumento gradual e mensurável da altura das orelhas,
intimamente relacionado com o aumento dos lóbulos –

aumento de até 38,7% no sexo masculino e 25,3% no
sexo feminino, um aumento da largura do nariz, bem
como a diminuição da espessura da porção mucosa dos
lábios – redução de 56,6% no sexo masculino e 32,9% no
sexo feminino, levemente mais evidente no lábio inferior
e acompanhada de um sutil aumento na distância entre
comissuras labiais, sendo estas alterações progressivas
ao longo dos grupos etários estudados e diferentes
entre os sexos. Tais resultados corroboram parcialmente
com os dados referenciados na literatura, onde se
evidencia a escassez de dados cientíﬁcos que embasem
a variação métrica que ocorre na face em virtude do
envelhecimento e de estudos cientíﬁcos voltados ao
desenvolvimento e validação dos exames realizados por
meio de imagens.
Conclusão: É possível determinar metricamente as
modiﬁcações que ocorrem na face do indivíduo adulto
em função da idade – em especíﬁco no que diz respeito
a alterações de nariz, lábios e orelhas – para a execução
da técnica de simulação de progressão de idade em
imagens.
Agradecimento: À CAPES, pelo ﬁnanciamento (edital no
25/2014, projeto 37, PRÓ-FORENSES), ao SEPAEL/INC, a
Edmar Antônio da Silva e ao FACISGroup, pelo auxílio e
desenvolvimento da pesquisa; ao IGP-RS, pelo incentivo
ao estudo e ao aprimoramento.
OLIVEIRA, D.D. O desaparecimento de pessoas no Brasil.
Goiânia: Cânone Editorial, 2012. 234p.
2
TAYLOR, K.T. Forensic Art and Illustration. Boca Raton: CRC
Press LLC, 2001.
3
FISWIG. FACIAL IDENTIFICATION SCIENTIFIC WORKING GROUP.
Guidelines for Facial Comparison Methods. 2014. Disponível
em:http://www.fiswg.org /FISWG_GuidelinesforFacial
ComparisonMethods_v1.0_2012_02_02.pdf. [Acesso em 20
jul 2015].
4
MACHADO, C.E.P.; FLORES, M.R.P. Manual de marcação de
pontos fotoantropométricos em imagens faciais em norma
frontal com uso do software SAFF-2D. Não publicado.
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Introdução: A atividade pericial em Antropologia
Forense envolve via de regra esforços no sentido de
promover a identiﬁcação técnico-cientíﬁca do falecido.
Para isso, vários métodos são descritos e praticados
rotineiramente, sendo um deles a radiologia comparativa,
empregada já há quase um século (Kahana & Hiss, 1997)
e que vem contribuindo para a elucidação de muitos
casos no mundo na prática forense diária e em desastres
coletivos.
Objetivos: Comparar as radiograﬁas antemorte (AM)
do polegar direito do suspeito de ser o falecido com
radiograﬁas pós-morte (PM) realizadas no mesmo
segmento dos restos humanos examinados, para tentar
identiﬁcar a vítima.
Metodologia: A partir das radiograﬁas fornecidas pela
família do desaparecido, tiraram-se várias radiograﬁas do
primeiro metacarpiano e das falanges proximal e distal,
individualmente e com pequenas variações angulares,
para realizar as comparações. Um equipamento foi
especialmente desenhado para realizar as imagens
PM, ao ﬁnal escolhidas aquelas cujas incidências se
mostravam idênticas à imagem AM. As radiograﬁas AM
e PM foram posicionadas lado a lado em negatoscópio,
para confrontar suas singularidades ósseas.
Resultados e Discussão: O esqueleto humano,
estrutura relativamente estável, pode, por comparação

radiológica, ser considerado como uma impressão óssea,
permitindo, eventualmente, particularizar um indivíduo.
Exercício, dieta, doença, sexo e idade contribuem
para o padrão trabecular único em cada osso de cada
indivíduo (Mann, 1998). Para ﬁns de identiﬁcação, as
características morfológicas nas radiograﬁas devem
obedecer a dois requisitos: serem exclusivas para o
indivíduo e permanecerem relativamente estáveis a
despeito dos processos do envelhecimento (Kahana &
Hiss, 1997). Com base nestas premissas, foram analisados
o trabeculado interno, a morfologia e o contorno dos
ossos, que demonstraram semelhanças suﬁcientes para
estabelecer a identidade do falecido.
Conclusão: Este estudo de caso demonstra que mesmo
pequenos segmentos corporais podem ser empregados
com segurança nos esforços para a identiﬁcação dos
restos humanos. A radiologia comparativa é um método
conﬁável e, frequentemente, determinante para
identiﬁcar o falecido, sendo de extrema relevância no
âmbito da Antropologia Forense.
Kahana T., Hiss J. Identiﬁcation of human remains: forensic
radiology. Journal of Clinical Forensic Medicine, 4: 7-15,
1997.
Mann R.W. Use of bone trabeculae to establish positive
identiﬁcation. Forensic Science International, 98: 91-99,
1998.
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Introdução: O uso cada vez mais frequente de câmeras
de vigilância como dispositivo de segurança tem
aumentado a demanda de análise de imagens com ﬁns
de comparação facial. As imagens obtidas no local da
infração são confrontadas com imagens de suspeitos
para investigar se pertencem à mesma pessoa. Dentre as
metodologias utilizadas, a análise morfológica da face é
vista com destaque por grupos cientíﬁcos internacionais
e se baseia na veriﬁcação de correspondência de forma,
aparência e disposição das estruturas da face, que
passam a ser classiﬁcadas durante o exame1,2. A análise
morfológica da face deve ser precedida, contudo,
de uma deﬁnição de metodologia clara, que leve em
consideração não apenas a classiﬁcação de um conjunto
de parâmetros especíﬁcos, mas que também considere
as variações antropológicas especíﬁcas da população
estudada. Em que pese o método morfológico ser o mais
indicado pela comunidade internacional, não existe,
até o presente momento, dados que caracterizem os
indivíduos brasileiros, situação que inviabiliza o seu
emprego nesta população.
Objetivos: O presente estudo propõe a construção e
validação de um manual com um conjunto de parâmetros
morfológicos da face, para emprego na sistematização
metodológica nos exames de comparação e identiﬁcação
humana por imagens, na população brasileira.
Metodologia: A elaboração do manual de classiﬁcação
morfológica reuniu padrões propostos por Ritz-Timme et
al. (2010)3; Vanezis et al. (1996)4 e FISWG (2014)1. Foram
realizadas adaptações aos métodos descritos na literatura
e a proposição de novos parâmetros faciais, para melhor
caracterização dos indivíduos examinados. Em adição,
foi montada uma base de imagens para referenciar as
classiﬁcações e auxiliar os exames. As imagens utilizadas
na confecção do manual são modiﬁcadas, a ﬁm de não
permitir a identiﬁcação dos indivíduos nela representados
(CEP-USP/CAAE: 1448515.0.3002.0075).
Resultados e Discussões: Foi obtida uma metodologia
sistemática, uniforme e consistente de avaliação em
imagens em norma frontal e lateral, com referências
morfológicas de indivíduos brasileiros. Trata-se
de pesquisa pioneira e inovadora, tendo em vista
a inexistência de padrões para a população local

e a ausência de metodologia internacionalmente
consolidada para exames em imagens. A construção de
um manual, com critérios semelhantes, reunidos em um
único sistema (Tabela 1), corresponde a uma ferramenta
de especial valor em pesquisas antropológicas.
Conclusão: O estudo representa o primeiro passo para
Tabela 1. Exemplos de parâmetros da região labial e nasal.

Figura 1. Referências ilustrativas de parâmetros da região labial e nasal.

a validação e emprego do método morfológico de
comparação facial na população brasileira, tornando
possível a veriﬁcação da frequência de aparecimento
de características morfológicas e suas bases estatísticas,
o que será útil para a identiﬁcação pessoal de imagens
faciais e estudos futuros neste campo.
Agradecimento: Agradecimento à CAPES, à DITEC/PF,
SEPAEL/INC e Edmar Antônio da Silva, por tornarem
possível a execução deste trabalho.
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Journal of Legal Medicine, 125, 2, 301-306, 2010.
4
Vanezis, P. et al. Morphological classiﬁcation of facial features in
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Introdução: A violência é um fenômeno de conceituação
complexa, que atinge indistintamente todas as classes
sociais, etnias, religiões e culturas, ocorrendo em
populações de todos os níveis de desenvolvimento
econômico e social1.As consequências da violência sexual
são múltiplas, e seus efeitos físicos e psicológicos podem
ser devastadores e duradouros2 O art. 213 do Código
Penal conceitua estupro como ato de “constranger
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele
se pratique outro ato libidinoso”3. Portanto, passa a
ser tipiﬁcado como estupro tanto a conjunção carnal,
quanto os atos libidinosos diversos daquela. Após o
atendimento médico, se a vítima tiver condições, poderá
ir à delegacia para lavrar o Boletim de Ocorrência Policial
(BO), prestar depoimento, ou submeter-se a exame
pelos peritos do Instituto Médico Legal (IML). O BO
registra a violência para o conhecimento da autoridade
policial, que determina a instauração do inquérito e da
investigação. O laudo do IML é documento elaborado
para fazer prova criminal4. Este presente trabalho traz
uma análise dos dados dos laudos dos exames de corpo
de deleito (conjunção carnal/estupro) do IML/Timon.
Objetivos: Traçar o perﬁl dos periciandos atendidos
como vítimas de violência sexual no IML de Timon/MA.
Metodologia: Análise dos laudos dos exames de corpo
de delito (conjunção carnal/estupro) do IML/Timon
e dos laudos periciais criminais de material biológico
(conteúdo vaginal, anal e vestes) do Laboratório de
Análises Forenses do Instituto de Criminalística de Timon
(ICRIM/Timon).
Resultados e Discussões: Foram analisados 100 Laudos
de Lesão Corporal (Conjunção Carnal/Estupro). Em
relação ao sexo dos periciandos veriﬁcou-se que 85%
das vítimas eram do sexo feminino. A faixa etária
predominante é menor de 18 anos, que corresponde a
91%, desses casos, 63,73% apresentaram hímen íntegro
e 17,58% revelaram hímen com roturas recentes, 03
menores de 18 anos do sexo feminino se recusaram a
fazer o exame. Das mulheres maiores de 18 anos, 44,45%
foram comprovados como sendo estupro. Em relação
ao sexo masculino, em 40% dos casos foi comprovado
ato libidinoso, sendo estes todos menores de 18 anos.
Com referência ao intervalo de dias entre a agressão e a

perícia, 24% comparecem nas primeiras 24h, 10% de 7
a 15 dias, mas a maioria, 32%, não souberam informar a
data da agressão, como mostra na tabela abaixo.

Foram solicitados ao Laboratório de Análises Forenses
do ICRIM/Timon 19 exames em conteúdo biológico
(suabe vaginal, anal e vestes), sendo que em 02 foram
detectados a presença de sêmen e em nenhum material
foi detectado a presença de espermatozoides. Os dois
materiais com sêmen detectado, foram coletados com
menos de 12 horas após o crime.
Conclusão: Conclui-se deste trabalho que a grande maioria
das vítimas de violência sexual atendidos no IML/Timon é
do sexo feminino e predomina a faixa etária menor de 18
anos. Na maioria das crianças e adolescentes atendidos
não pode ser comprovada, ﬁsicamente, o estupro e em
quase metade das queixas do sexo masculino, houve a
comprovação do ato libidinoso. O intervalo de tempo é
um fator determinante na comprovação do estupro, e
apenas 24% das vítimas compareceram ao IML/Timon
nas primeiras 24h, diﬁcultando a coleta de material
biológico para realização de exames de laboratório que
comprovem criminalmente a violência sexual.
Saﬃoti HIB, Almeida SS. Violência de gênero: poder e
impotência. Rio de Janeiro (RJ): Revinter;1995. p.218.
2
Kaplan HI, Sadock BJ. Compêndio de psiquiatria. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1990.
3
Brasil. Lei 12.015 de 07 de agosto de 2009. Disponível em:
www.planalto.gov.br
4
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Norma
Técnica. Prevenção e Tratamento dos agravos resultantes da
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2012.
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Introdução: A agressão sexual contra a mulher é um crime cometido por
indivíduos de todas as classes sociais. O exame de corpo de delito pode
não atestar violência física ou emocional. Igualmente, a identiﬁcação
do perﬁl genético masculino através da análise do material coletado
da cavidade vaginal de vítimas de estupro. Existe, a possibilidade de
pesquisar células masculinas nas vestes das vítimas, porém a diﬁculdade
de encontrar material biológico viável em vestígios é grande e maior
ainda quando a amostra é antiga, sabidamente degradada e com
pouco DNA. O Banco Nacional de Perﬁs Genéticos Brasileiro (BNPG),
recentemente criada, permite o confronto entre perﬁs de DNA obtidos
de materiais colhidos em locais de crime e de vítimas. Assim, visto a
grande demanda represada buscamos avaliar, através da análise de
amostras de liquido seminal de vasectomizados armazenadas em tecido
de algodão, a viabilidade de obtenção de perﬁs de STR autossômico e de
Y visando os casos reais de criminosos para inserção no BNPG.
Objetivos: Oferecer um melhor entendimento das diferentes áreas no
âmbito das ciências forenses, enfatizando a importância do equilíbrio
entre as potencialidades da biotecnologia e o pensamento de outras
áreas na resolução de crimes sexuais.
Metodologia: Em 2004, um grupo de homens candidatos à vasectomia pelo
programa de Urologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo doou amostras de sangue, esperma e liquido seminal antes e depois
do procedimento cirúrgico, respectivamente. As amostras foram analisadas
e armazenadas sob as condições previamente descritas em SoaresVieira et al., 2007 (1). Na época foram realizadas manchas de ejaculado
contendo 30 µL, em tecido de algodão e permaneceram armazenadas em
caixas de papelão em temperatura ambiente por 10 anos até o presente
estudo. Situação semelhante acontece nos arquivos da polícia cientíﬁca,
com roupas coletadas de cena de crime ou fornecidas pelas vítimas até a
análise biomolecular. Neste estudo foram utilizadas pares de manchas (pré
e pós-vasectomia) de 33 indivíduos, sendo que 5 tiveram suas amostras
analisadas utilizando o kit PowerPlex® 23-Y, PowerPlex® FUSION (Promega);
e 28 deles pelo PowerPlex® ESI 17 Pro System (Promega). Para a extração do
DNA contidos nas manchas, foi utilizado o kit QIAmp DNA Mini Kit (Qiagen),
seguindo o protocolo do fabricante. A análise foi realizada utilizando o Gene
MapperTM IDX versão 1.2 (Life Tecnologies), e o ABI 3500 Genetic Analyzer
(Applied Biosystems). O limite de detecção foi deﬁnido como >150 unidade
de ﬂuorescência (RFU).
Resultados e Discussões: A extração do DNA foi bem sucedida em todas
as amostras analisadas e a sua concentração variou de 1,1 ng/ µL a 23,3
ng/ µL no grupo pré-vasectomia e 0,8-7,0 ng/ µL no grupo pós-vasectomia
(2). A quantidade de DNA extraído de amostras de pós-vasectomia, foi
menor do que o valor recuperado a partir de amostras colhidas antes do
procedimento cirúrgico, como já era esperado. (Gráﬁco 1). As análises
dos 17 loci (dezesseis STRs e amelogenina) utilizando-se o kit PowerPlex®
ESI 17 Pro System, foram realizadas com sucesso em todas as amostras
bem como os loci do PowerPlex® 23-Y, PowerPlex® FUSION (Tabela 1). A
compreensão do desenvolvimento e das transformações nas relações
sociais entre homens e mulheres no Brasil ao longo da História e,
sobretudo, os principais aspectos culturais que inﬂuenciaram o caráter
da sexualidade em cada gênero são fatores de suma importância.
Diversas Leis Federais foram promulgadas como forma de codiﬁcar
a conduta como crime, ou seja, tipiﬁcar uma determinada conduta
como inaceitável perante os costumes e regras da sociedade e fazê-la

constar no Código de Processo Penal Brasileiro (CPPB), uma vez que não
há crime sem lei anterior que o deﬁna. A Lei nº 12.654 /2012 autoriza
a coleta de material biológico para ﬁns de identiﬁcação criminal e
obrigatória a identiﬁcação genética de condenados por crime praticado
dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por
crimes hediondos. Além disso, regulamentou as características principais
do BNPG, dentre elas o caráter sigiloso e a garantia da inserção de dados
genéticos que não revelem traços somáticos ou comportamentais,
exceto determinação genética de gênero. A diﬁculdade em veriﬁcar
a presença de espermatozóides nas amostras envolvendo crimes
sexuais é frequente, mas não excluí a presença de DNA masculino. A
ausência de espermatozóides no material colhido de vítimas de estupro
ou de suas vestimentas pode ser devido a vários fatores, incluindo o
fato de o agressor sofrer de azoospermia congênita ou decorrida de
vasectomia. Crimes antigos, do período anterior à tecnologia do DNA,
ainda sem resolução também aguardam por uma nova análise, sendo
essas amostras já degradadas pelo tempo de armazenagem, as quais
este estudo faz alusão.Devido à natureza multidisciplinar que os crimes
sexuais envolvem, é necessário considerar aspectos históricos, culturais,
religiosos, médicos e biológicos no âmbito das ciências forenses para o
melhor encaminhamento na resolução destes crimes.
Conclusão: A extração de DNA utilizando kits é consistente e
reprodutível em manchas contendo 30 µL liquido seminal, fundamental
para as etapas seguintes e demonstramos a ausência de inibidores
para ampliﬁcação. É possível obter perﬁl STR autossômico e STR de
cromossomo Y extraídos de manchas de ejaculado de indivíduos
vasectomizados preservadas em tecido de algodão, por ate 10 anos.
Devido a diﬁculdade de obtenção de perﬁl genético em casos de crime
sexual, a análise em manchas de tecido deve ser priorizada no universo
das amostras acumuladas e estocadas por longos períodos.
1
Soares-Vieira et al. DNA analysis in semen samples of azoospermic individuals.Y-STRs in
forensic medicine. J Forensic Sci. 2007 52(3):664-70.
2
Mautoni et al. Stains of ejaculated pre and post-vasectomy: Purity and suﬃcient quantity of
recovered DNA after 10 years of storage. orensic Science International: Genetics Supplement
Series 2015 e128–e130
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Introdução: A evolução tecnológica chegou na área da
saúde trazendo grandes benefícios como o acesso rápido
à informações, controles, estatísticas, preservação dos
registros e integração entre os proﬁssionais da área.
Porém, estas novas tecnologias trazem a necessidade
de novas normatizações, pois passam a ocorrer novos
modelos de fraudes e falsiﬁcações nos registros médicos,
que representam uma insegurança jurídica para os
médicos, para os pacientes e para as operadoras de
saúde, incluindo aqui o sistema único de saúde.

lançam informações e custos nas contas hospitalares
como se fossem gerados pela senha do médico. Apenas
uma perícia no sistema eletrônico é capaz de demonstrar
que o usuário original, quem criou o documento,
difere daquele registrado no documento impresso, o
que caracteriza-se como exercício ilegal da medicina,
cumulado com falsidade ideológica, sendo esta última
também evidenciada pelas assinaturas de médicos, no
papel físico impresso, que não correspondem à assinatura
eletrônicas de quem deu origem ao documento.

Objetivos: Este trabalho tem como objetivo estudar
casos reais onde ocorreram fraudes e falsiﬁcações
dos prontuários médicos eletrônicos identiﬁcando
os principais tipos de ilícitos praticados, além de
abordar os conceitos, normas e regulamentações
existentes sobre prontuários médicos eletrônicos no
Brasil; Deﬁnir os níveis de segurança dos prontuários
médicos eletrônicos conforme normativa estabelecida
pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) em parceria
com a SBIS (Sociedade Brasileira de Informática em
Saúde). Demonstrar casos de fraudes e falsiﬁcações
de prontuários médicos, fazendo um paralelo com a
tipiﬁcação penal e a responsabilidade civil.

Resultados e Discussões: Os prontuários médicos são
meios de provas admitidas em Direito, em âmbito judicial
e também administrativo. A caracterização das fraudes e
falsiﬁcações dos prontuários médicos, reúne a legislação
vigente, que de forma esparsa, tipiﬁca as condutas ilícitas
frente a falta de lei especíﬁca para regulamentar a matéria.
Neste sentido, podemos destacar a legislação arquivista
brasileira que determina a guarda e respeito ao critério
cronológico dos registros, o Código Penal (CP, art. 297,
298, art. 300, 171, 282, 301,302, 304, 313ª, 313B e 195) a
LEI 12.682/12, o Código de Defesa do Consumidor (CDC,
art. 2, 3, 4, 6,7,12,14, 22, 23, 25, 26, 27, 43 ), Direito Civil
(art. 186 e 187. 931, 1016), além de abordar as resoluções
normativas do CFM /SBIS e a responsabilidade civil dos
médicos, dos hospitais e das empresas que comercializam
o software, destacando a esperança que o Projeto Lei
167/14, que tramita no Senado, crie uma lei especíﬁca
para regulamentar a matéria.

Metodologia: Foram analisados 10 casos de fraudes
e falsiﬁcações em prontuários médicos entregues
à autoridades judiciais, administrativas e para os
pacientes. Embora o CFM/SIBS regulamentem os níveis
de segurança em I e II, podemos perceber que o nível
I exige que o documento seja impresso assinado e
carimbado a cada registro, seguindo a ordem cronológica
dos acontecimentos, sendo este o mais utilizado no
Brasil. Já o nível II, utilizado por poucos hospitais, exige
o uso de chaves eletrônicas devidamente certiﬁcadas
pelas entidades certiﬁcadoras do Brasil (ICP-Brasil)
representando sistemas bem mais difíceis de serem
fraudados. Por isso, o nível de segurança II não será o
foco do presente estudo. Os casos descritos demonstram
fraudes e falsiﬁcações por adição, omissão, adulteração
e exclusão de registros e informações dos prontuários
médicos, assim como a inserção de valores indevidos nas
contas hospitalares caracterizando o estelionato digital.
Ainda, através do estudo de casos concretos, ﬁcou
caracterizado a falsidade ideológica, onde funcionários

Conclusão: Perante à evolução tecnológica e o surgimento
de novas modalidades de crimes, surge o desaﬁo à
perícia criminal de identiﬁcar crimes cometidos antes
mesmo da impressão dos prontuários médicos, sendo
imperioso a integração entre a área de perícia médica e
de informática aﬁm de rastrear, identiﬁcar e comprovar
os crimes cometidos nos prontuários eletrônicos.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE. Manual
de Certiﬁcação de Registro Eletrônico. Disponível em: <http://
www.sbis.org.br/indexframe.html >. Acessado em 29 nov.
2015.
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) / Organização
Mundial da Saúde (OMS). O prontuário eletrônico do paciente
na assistência, informação e conhecimento médico. 2003.
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Introduction: The weapon industry, has been producing
heavy weapons with high power of destruction, each
time more powerful using high speed bullets that are
fragmented e with capacity of causing serious injuries,
incompatible to life. It has been very common in urban
areas in Rio de Janeiro the use of this military weapon
with high energy bullets, in the war between drug
dealers an policeman including riﬂes, machinegun,
pistol and grenades. The high speed bullets reach long
distances e his lethal eﬀect can hurt innocents people in
the communities.
Objectives: The terminal ballistic studies the movements
and the eﬀects of bullets after the impact against the
target. It is also called ballistic of wounds. This study is
becoming an extremely useful matter, not only for the
medical-legal viewpoint, but in the assessment and
surgical approach. These ﬁnds are well demonstrated, in
fatal cases that were thoroughly examined regarding the
kind and extension of injuries in the cavities and organs.
The objective of this paper is the terminal ballistic study
through demonstration of main eﬀects caused by high
speed bullets in the tissues that basically are: deformity,
disintegration, serious and extensive injuries for the
distance energy transfer.
Methodology: Photographs of real cases which were
examined in the autopsy room of Afrânio Peixoto

Medical Examiner Institute have been used. Schemes
and charts have also been used with demonstration of
temporally and permanent cavities formation and the
concise technical study of main weapons used.
Results and Discussion: The wounds produced by high
speed bullets are commonly found in the autopsies
for homicides in the Rio de Janeiro. Their eﬀects are
devastating, because the high speed transfer the
energy for long distance and make internal cavities
with destruction of organs and tissues. Those bullets
characteristics permit the great capacity of penetration
and fragmentation. Although in most cases, there are
no possibilities to collect the bullet from the body,
the characteristics of the wounds allow us to conclude
that the wounds produced originated from high speed
shotgun. The use of these kinds of weapons in urban
regions of the city and communities, with a great number
of people, frequently concern the public authority due to
high risk of the so-called “straight bullets” during police
confrontation and its great lethal potential.
Conclusion: The scientiﬁc spread of the matter is very
important, for the forensic viewpoint and medical-legal,
establishing the best standardization for health team
services and study of high speed bullets injuries whose
aspect, dynamic and features are diﬀer from those which
are commonly produced for the conventional weapons.
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Introdução: No Distrito Federal, o recolhimento ao
Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF) de restos humanos
em esqueletização ou esqueletizados é realizado pelo
plantão do órgão e nem sempre consegue recuperar
todo o material, em função da composição da equipe e
dinâmica da atividade. Por esta razão, alguns vestígios
de grande interesse pericial frequentemente não são
recolhidos. Em vista disso, a Seção de Antropologia
Forense (SAF), responsável pela perícia necroscópica
destes casos, realiza posteriormente uma expedição de
retorno ao local, logrando, em muitas ocasiões, recolher
tais vestígios restados no local. As pequenas dimensões
do DF favorecem a adoção desse procedimento.
Objetivos: Apresentar e discutir o procedimento da
SAF de realizar uma expedição de retorno ao local onde
restos humanos em esqueletização ou esqueletizados
foram encontrados, na busca de vestígios de interesse
pericial restados no local.
Metodologia: Quando um caso novo dá entrada na SAF,
uma expedição ao local é agendada, ocorrendo em até
72 horas após. Da equipe, fazem parte médico-legista,
odontólogo e técnico de anatomia. No local, é feita
uma ampla inspeção da área bem como, a depender

de algumas variáveis como condições do terreno e tipo
de cobertura vegetal, a superfície do solo é tamizada
em busca de qualquer elemento de interesse pericial,
eventualmente com recolhimento de parte do solo
ao IML para análises posteriores. O local é sempre
fotografado e suas coordenadas, registradas.
Resultados e Discussão: Na quase totalidade das
expedições, algum material de interesse pericial é
localizado e recolhido para análise. Em alguns casos
selecionados, este material tem ajudado na identiﬁcação
do falecido, no esclarecimento da causa da morte ou na
estimativa do Intervalo Pós-morte. Em um dos casos, a
identiﬁcação da vítima foi realizada por comparações
radiológicas antemorte e pós-morte do primeiro
metacarpiano e das falanges proximal e distal de um
dedo, cujos ossos foram recolhidos na expedição de
retorno.
Conclusão: Os resultados obtidos com a expedição
empreendida pela SAF ao local de encontro dos restos
humanos justiﬁcam a sua existência bem como pode
servir de modelo para aplicação em outras unidades da
federação, considerando as peculiaridades de cada uma
delas.
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Introdução: O Brasil, devido a sua enorme
biodiversidade, pode ser considerado um dos países
mais importantes em relação a investimentos em
conservação biológica1. Entretanto, a destruição
de habitats, poluição e captura excessiva, muitas
vezes associada ao comércio ilegal, têm levado a
um declínio no número de espécies2. O comércio de
animais silvestres movimenta anualmente de 10 a 20
bilhões de dólares no mundo3. Reverter ou minimizar
esse tipo de crime ambiental tem sido cada vez mais
desafiador. A ciência forense como uma ciência
interdisciplinar auxilia e dá suporte a investigações por
meio do conhecimento científico e tecnológico que
tem a finalidade de análise de evidências de supostos
crimes. Promover um enfoque interdisciplinar é
necessário, pois a relação de preservação do meio
ambiente, a pesquisa científica e a educação podem
juntas resgatar e construir novos saberes para
assegurar a tutela do meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Objetivos: Visando fornecer conceitos básicos sobre
Ciência Forense e informações acerca da importância
da interdisciplinaridade entre Biologia da Conservação,
Genética Forense, Direito Ambiental e Educação
Ambiental, o objetivo desse trabalho foi a criação de um
material educacional com informações sobre os temas
citados acima, destacando-se a espécie Amazona aestiva
(Papagaio-verdadeiro), a espécie de ave mais explorada
no Brasil.
Metodologia: O presente trabalho consta da aplicação
de um questionário com 8 questões de múltipla escolha,
para analisar o nível de informação/compreensão acerca
dos temas subscritos de um grupo universitário, sendo
este composto pelos alunos de graduação em Direito da
Faculdade Iteana de Botucatu. As questões envolveram
temas como a biologia do papagaio-verdadeiro, ranking
do tráﬁco de animais, extinção da espécie em estudo,
áreas que envolvem à ciência forense no combate ao
tráﬁco, sujeito passivo do crime contra a fauna e possíveis

soluções para minimizar esse crime ambiental. As
respostas obtidas foram analisadas quantitativamente.
Resultados e Discussões: Foram preenchidos 253
questionários, resultando em um estudo estatístico
signiﬁcativo para evidenciar que existem falhas
principalmente acerca da compreensão dos princípios
e aplicações da área forense. Dessa forma, os dados
serviram para subsidiar/embasar a elaboração de uma
cartilha de divulgação cientíﬁca, de fácil compreensão,
contendo uma linguagem direcionada ao público
universitário e que atraia a atenção, contendo ilustrações
e textos explicativos. Além da aprendizagem, a cartilha
buscou servir como um alerta contra o tráﬁco de animais
silvestres, especialmente as aves.
Conclusão: Grandes esforços ainda são necessários para
que o entendimento acerca do cenário ambiental atual
seja valorizado e é nesse contexto que a Ciência Forense
pode ser uma grande aliada para auxiliar em diversas
questões que necessitam de conhecimentos técnicos
cientíﬁcos. A interdisciplinaridade pode ser um caminho
para o sucesso na busca de soluções e resultados para
determinados crimes contra o meio ambiente e a
elaboração de cartilhas de educação ambiental vem
sendo uma das formas de conscientização da população,
assim como um alerta contra o tráﬁco de animais
silvestres, especialmente as aves. A sensibilização e
o respeito para com os animais devem ser cada vez
mais incentivados, na medida em que exercem papel
fundamental na formação dos cidadãos, disponibilizando
ferramentas eﬁcazes para ajustar condutas humanas,
coibindo práticas de crueldade contra os animais.
SICK H. Ornitologia Brasileira. Editora Nova Fronteira, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil, 1997.
2
MARINI, M.A., GARCIA, F.I. Conservação de aves no Brasil.
Megadiversidade 1: 95-102, 2005.
3
WEBB, J. Procecuting wildlife traﬃckers: important cases,
many tools, good results. 1ª. Conferência Sul Americana Sobre
o Comércio Ilegal de Fauna Silvestre. Brasília, Brasil, 2001.
1
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Introdução: A análise de impressões papilares é uma
técnica de Identiﬁcação Humana conceituada, usada
em investigações criminais. Consiste na coleta de
vestígios biológicos advindos do toque em superfícies
do local onde ocorreu o delito. A marca do desenho
digital revela-se uma evidência valiosa na vinculação
de autoria da transgressão pela análise papiloscópica e
ou pela pesquisa do DNA, transferido no momento do
contato. Sendo assim, nos casos em que as amostras
são consideradas inutilizadas para datiloscopia, a análise
genética aparece como um método complementar que
evita o desperdício de prova pericial. O Instituto de
Biologia do Exército (IBEx) é uma Organização Militar
(OM) que, entre outras atribuições, atua no âmbito
nacional nas investigações criminais militares, sendo
responsável pela análise de DNA.
Relato de Caso: Corpo encontrado dentro de uma
unidade de saúde, juntamente com materiais médicohospitalares. Com a atuação da perícia, foram
encaminhados ao IBEx os respectivos objetos coletados
no local do evento para análise de DNA: duas seringas
plásticas, uma ampola de vidro e um swab da mucosa
oral da vítima.
Objetivos: Obter perﬁs genéticos oriundos de possíveis
impressões papilares latentes não reveladas depositadas
na superfície dos materiais, e comparar com o perﬁl
genético da vítima.

Métodos: Os vestígios foram coletados com a técnica do
“duplo swab” umedecidos em solução salina 0,9% e em
seguida, foram submetidos a dois métodos de extração
de DNA: Solução de Lise SDS a 0,05% e proteinase
K 20 mg/ml e com o Kit QIAamp® DNA Investigator®,
conforme as instruções do fabricante. Após a extração, a
ampliﬁcação por PCR foi realizada com o kit AmpFlSTR®
MiniFiler™(Applied Biosystems). Os produtos de
ampliﬁcação foram submetidos à eletroforese capilar
no equipamento ABI PRISM® 3500 Genetic Analyzer
e os dados foram analisados utilizando-se o software
GeneMapper® ID-X v1.2.
Resultados e Discussão: Foi constatada a presença de
perﬁl genético humano nas amostras analisadas, porém
somente na ampola de vidro foi obtido perﬁl genético
completo e compatível com o perﬁl de referência. Das
demais amostras foram obtidos alelos compatíveis com o
perﬁl da vítima, entretanto os perﬁs foram incompletos.
As superfícies de vidro têm melhor aderência frente
às superfícies de plástico, ao que pode se atribuir o
resultado observado.
Conclusão: O caso analisado pontua a relevância da
análise de DNA de impressões digitais na resolução de
investigações criminais quando da incerteza da obtenção
de sucesso a partir da análise papiloscópica ou unicidade
da evidência.
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Resumo: Os insetos são os primeiros organismos a
colonizar um cadáver, e através deles é possível solucionar
crimes por estimativa do intervalo post-mortem, e
outros procedimentos legais através do conteúdo
gastrointestinal na detecção do DNA do hospedeiro e
toxicológico para detecção de substância entorpecentes.
Este estudo visou analisar, quais as espécies de larvas de
moscar necrófagas estão presentes em carcaças de suíno,
sendo quatro coletas de diferentes meses, no município
de Campo Grande, MS. Para isto, foi utilizado carcaças de
suínos pesando em média de 20kg cada, revestida por
uma grade metálica de proteção evitando a predação
de outros animais, porém favorecendo a entrada dos
insetos. A carcaça foi colocada as 15:00 horas, dia zero do
experimento e após 24 horas (dia 1) foi possível observar
presença de grande quantidade de ovos de moscas, nos
dias dois e três as larvas de moscas foram coletadas e
apresentavam instares de 1º e 2º identiﬁcadas, entretanto
não foram factíveis de serem identiﬁcadas ao nível de

espécie. A partir do dia quatro foi possível coletar larvas
de 3º e a possiblidade da identiﬁcação, com isto foram
identiﬁcadas 6.398 larvas, das seguintes espécies 95,17%
Chrysomya albiceps, 1,91% Hemilucilia segmentaria,
0,91% Hemilucilia semidiaphana, 0,02% Chrysomya
megacephala, e 1,81% família Sarcophagidae e 0,19%
família Muscidae. De acordo com as características
vistas desses insetos é possível ver a grande importância
dos mesmos para resoluções de crimes devido aos dias
que estão presentes na carcaça e também no auxílio a
degradação da mesma. Com a execução desse trabalho
os resultados são relevantes para a Entomologia Forense,
sendo possível observar a presença de várias espécies de
díptera, que participam do processo de decomposição
e consequentemente inferir quais espécies foram mais
abundantes.
Palavras-chave:
mortem.

Entomologia;

Necrófagas;

Post-
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BRASIL: REFLEXÕES JURÍDICA E BIOÉTICA

ARAÚJO, D. A.a*; SILVA, E. S.a; FERNANDES, C. L. E. A.a; CAMPELLO, R. I. C.a;
ALMEIDA, A. C.a; SORIANO, E. P.a; CARVALHO, M. V. D.a; BUSHATSKY, M.a
a

Universidade de Pernambuco-UPE, Camaragibe, PE, Brasil, CEP 54.756-220
*e-mail: dalcantara.araujo@gmail.com

Introdução: Em 28 de maio de 2012 foi promulgada a Lei
Federal n° 12.654, que prevê a coleta de perﬁl genético
e a inclusão dos perﬁs em um banco de dados nacional1,
regulamentado pelo decreto nº 7.950/2013. Contudo,
essa nova norma jurídica tem sido alvo de discussões
e críticas, devido sua possível violação aos princípios
constitucionais da presunção da inocência e ao direito
de não autoincriminação. Além das questões jurídicas,
existem vários questionamentos de ordem social e
ética, gerando discussões a temáticas relacionadas,
principalmente a violação à dignidade humana,
privacidade e ao desrespeito a autonomia.
Objetivos: Descrever reﬂexões de cunho jurídico e
bioético, frente à Lei 12.654/2012 que prevê a utilização
do exame genético para ﬁns penais no Brasil.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo,
documental, desenvolvido a partir de publicações, com
utilização dos descritores: Identiﬁcação genética, banco
de dados, bioética, direito e constituição; através de
busca online nas bases de dados: Scientiﬁc Electronic
Library Online (SciELO) e com busca de trabalhos no
Portal Periódicos CAPES e com auxílio da ferramenta
Google acadêmico.
Resultados e Discussões: Os principais questionamentos
da possível inconstitucionalidade da Lei se referem: 1)
Os acusados e condenados não devem ser obrigados a
dispor de seu material genético, pois não são obrigados
a contribuir com prova que possa incriminá-los, e 2)
A coleta do DNA do condenado terá como escopo
investigações criminais futuras, utilizando-se dos dados
armazenados como meio de prova, gerando a presunção
que o indivíduo poderá cometer um crime novamente2.
Por outro lado, a sua constitucionalidade é defendida,
visto que o exame genético, quando utilizado para a

identiﬁcação criminal, demanda autorização judicial,
limitando-se a casos onde a informação é considerada
como essencial às investigações. No caso do condenado,
sua inclusão no banco de dados se justiﬁca pela gravidade
do delito.
Conclusão: À luz do Princípio da Proporcionalidade,
eventuais restrições aos direitos e garantias
constitucionais tornam-se legítimas, se alicerçadas no
interesse da coletividade, como da segurança pública,
também amparada por lei. Apesar dos questionamentos
e preocupações descritos na literatura, ressalta-se que a
própria norma assegura a conﬁdencialidade dos dados
arquivados, os quais são de responsabilidade os órgãos
criminais oﬁciais, estando os agentes estatais sujeitos
a penalidades civis, penais e administrativas, caso haja
alguma tentativa de uso indevido dos mesmos.
Brasil. Presidência da República. Casa Civil. LEI N.º 12.654, DE
28 DE MAIO DE 2012. Diário Oﬁcial da União, DF, 12 março,
2013.
2
Pereira, FMA. Lei 12.654/12: A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL POR
PERFIL GENÉTICO NO BRASIL. Disponível em:<ipezmartins.
jusbrasil.combr/artigos/121943801/lei-12654-12-aidentiﬁcacao-criminal-por-perﬁl-genetico-no-brasil>. Acesso
em: 7 nov. 2016
3
Feller, M. BANCO DE DNA: O BRASIL ESTÁ PREPARADO?.
Revista Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.
com.br/2012-mai-09/marcelo-feller-banco-dna-condenadosbrasilpreparado>. Acesso em 27 de nov. 2016.
4
Augusti, M. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL POR PERFIL GENÉTICO
(LEI Nº 12.654/12): ANÁLISE SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E SUA RELEVÂNCIA PARA A ATUAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Revista Juridica ESMP-SP, v.7, p. 109127, 2015.
5
Garrido, RG, Garrido, FSRG. CONSENTIMENTO INFORMADO
EM GENÉTICA FORENSE. Acta Bioethica, v. 12, n. 2, p. 299-306,
2013.
1
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CARACTERIZAÇÃO DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS
COM PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
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Introdução: Em dezembro de 2016, foi realizado um
amplo levantamento dos currículos acadêmicos dos
peritos criminais federais ativos da Polícia Federal que
possuem titulação de doutor e/ou mestre.
Objetivos: Delinear o caráter cientíﬁco do seu quadro
funcional pericial e, assim, fornecer elementos para
permitir um melhor planejamento e direcionamento dos
esforços de pesquisa acadêmica forense.
Metodologia: Foram realizadas consultas à base de
dados do Sistema Nacional de Gestão da Criminalística
(SISCRIM) da Diretoria Técnico-Cientíﬁca da Polícia
Federal e aos registros disponíveis na Plataforma Lattes
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e
Tecnológico (CNPq) do Ministério da Ciência, Tecnologia
Inovações e Comunicações, além dos repositórios
digitais de dissertações e teses de algumas das principais
universidades brasileiras.
Resultados e Discussões: Foi realizada uma análise
da formação acadêmica originária dos peritos. Foram
identiﬁcados 89 doutores e 313 mestres (não-doutores)
dentre os 1134 peritos criminais federais ativos na
Polícia Federal, correspondendo, respectivamente,
a 7,8% e 27,6% do efetivo. Portanto, o total de pósgraduados stricto sensu na Criminalística da PF é de 402
(35,4%) peritos. Apenas vinte dos peritos pós-graduados
ingressaram na Polícia Federal há mais de 20 anos. A
maioria dos peritos pós-graduados (243, 60,1%) está há
mais de dez anos no cargo. Somente 17 (4,2%) têm menos
de cinco anos de serviço na PF. Enquanto dois terços
dos peritos pós-graduados (304, 65,2%) concluíram
seu curso há mais de dez anos, 85 (18,3%) peritos pósgraduados possuem o título há menos de cinco anos.
Cerca de um quarto dos peritos pós-graduados (106,
23%) é da área química, 80 (17%) são vinculados às
ciências biológicas e ambientais, 62 (13%) são da área
de administração e contabilidade, 57 (12%) são de
engenharia civil, mecânica e de produção, 54 (11%) de
informática, 50 (11%) de engenharia elétrica/eletrônica,
35 (7%) de geociências, 18 (4%) da área de saúde e 8
(2%) de outras. Sete universidades públicas (UnB, USP,
Unicamp, UFRJ, UFMG, UFSC e UFRGS) formaram cerca
de 63% dos peritos pós-graduados. Para comparação

entre as áreas de ingresso na perícia, foi criado um
Índice de Pós-Graduação (IPG), variando de 0,00 a 3,00.
As áreas de física (1,38) e química (0,99) obtiveram os
maiores escores e as áreas de ciências contábeis (0,15)
e engenharia de minas (0,17) alcançaram os menores
valores de IPG. Foram reconhecidos dois picos temporais
de conclusão de cursos de pós-graduação. O primeiro em
2002-2003, com cerca de 80 registros (a maioria desses
cursos foi concluída antes do ingresso no quadro da PF)
e o segundo em 2012-2013, com quase 70 registros (na
maior parte fruto do fomento institucional a programas
customizados de capacitação em parceria com a FGV,
UnB e UFSC). Onze pós-graduações foram cursadas no
exterior (8 na Europa e 3 nos EUA). Quinze doutores
realizaram atividades em nível de pós-doutorado em
prestigiadas universidades nacionais e estrangeiras.
Há ainda oito doutorandos em diferentes fases de
elaboração de suas teses.

Conclusão: A existência desse corpo técnico altamente
capacitado indica o elevado grau de qualiﬁcação do
quadro proﬁssional da Perícia Criminal Federal, que
contribui para o prestígio da Polícia Federal brasileira
e indica seu grande potencial de desenvolvimento
cientíﬁco.
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Introduction: Nuclear and radioactive material smuggling
has been a problem for intelligence agencies and law
enforcement since the beginning of the 1990’s. [1]. In
1994, three smugglers were arrested by the carrying
363,4 g of plutonium dioxide and 122 g uranium at the
airport in Munich, Germany. Although quite old, this case
is still source of study in nuclear security [2]. Nuclear
forensics, still rarely used in Brazil, is an extremely useful
tool to identify, characterize and attribute the source of
the intercepted suspect materials, consequently helping
the authorities to punish the responsible actors and
avoid possible crimes and terrorist acts
Objectives: Evaluate, based on the 1994 events, certain
nuclear and radioactive materials as far as their feasibility
and activity characteristics are concerned in order to
expose the risks they oﬀer to public health and security
when used for criminal purposes.
Methodology: Information available in international
manuals and protocols developed by institutions involved
with promoting nuclear security, like the International
Agency of Atomic Energy (IAEA), combined with recent
scientiﬁc papers and knowledge in nuclear physics
were related in order to analyse four kinds of material:
natural uranium, enriched uranium and plutonium,
burned nuclear fuel and commercial sources. This was
used to characterize the type of threat their smuggling
or criminal use represent to public health and security
according to their characteristics.
Results and Discussions: The results provided by this
analysis show that mined uranium in its natural form
is not suitable for neither atomic bombs or radiological
dispersion devices (RDDs). Nuclear fuel for commercial
devices, mostly uranium (235U) and plutonium (239Pu),
are about 3-5% pure. In this state, they are not suitable
for weapon use as well. However, they can be lately
enriched above 20%, the limit value to be considered
highly enriched, in any enrichment facility. Materials

used in bombs are usually > 90% concentration. The
Pu found in Munich was enriched to a concentration
of 87%, only slightly under the level required to building
atomic weapons. Therefore, all uranium enrichment
Technologies are potential sources of nuclear weapons.
This is one of the main concerns generated by some
nuclear programs around the world, since some can
be producing highly enriched uranium while alleging
they are producing commercial nuclear fuel [3]. Finally,
burned nuclear fuel and orphan sources are materials
which are prone to be used in RDDs due to their high
level of activity.

239

Conclusion: As presented in this work, it is possible
to foresee possible uses and comprehend the threats
oﬀered by the smuggling of materials as nuclear
fuel, fresh and burned, highly enriched materials and
commercial radioactive sources when used improperly,
as far as their characteristics are concerned. This can be
performed combining solid knowledge in nuclear physics
and radiochemistry with technical information about
the apprehended substances. In the Munich 1994 event,
although only a small quantity of 239Pu was found, its
high level of enrichment raised attention to its possible
use as a base for nuclear weapons in terrorist acts.
Acknowledgement: A special thanks to Coordination for
the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES
– Edited 025/2014); Graduate Program in Biomedical
Engineering (PPGEB) – Forensic Engineering - Federal
University of Technology (UTFPR).
[1] American Physical Society, American Association for the
Advancement of Science. Nuclear Forensics Role, State of the
Art, Program Needs, 2016.
[2] Müllges Kay. 10. August 1994: Plutonium auf dem Münchner
Flughafen, Deutschlandfunk, 2014
[3] Arjun Makhijani, Smith, Lois Chalmers Brice. Uranium
Enrichment, Institute for Energy and Environmental Research
For the Nuclear Policy Research Institute, 2004
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Introdução: Testes de proﬁciência são comumente
utilizados em várias áreas do conhecimento e da
indústria para veriﬁcar se proﬁssionais ou laboratórios
estão realmente capacitados para desempenhar
determinadas atividades com competência, segurança
e conﬁabilidade. Contudo, em Grafoscopia foram
publicados pouco mais de uma dezena de estudos
no exterior e escassos trabalhos no Brasil sobre esse
assunto. Nos dois contextos, os resultados evidenciam
a necessidade de análises adicionais e continuadas (vide
SILVA e FEUERHARMEL, 2014, p. 255 a 270).

(autofalsiﬁcação), as taxas de erros foram de 20,45%
e 47,13%; respectivamente. Esses achados estão de
acordo com estudos prévios que apontam ausência ou
baixo percentual de erros e de respostas inconclusivas
para lançamentos genuínos; e expressivas taxas de erros
e respostas inconclusivas para lançamentos simulados
e disfarçados (D������� et al., 2008; B��� et al., 2010;
T�������, 2012; etc.). Os quadros 1 e 2 resumem as
respostas recebidas.
Quadro 2: Cálculos de acertos, respostas inconclusivas e erros.

Objetivos: Determinar as taxas de acertos, erros e
respostas inconclusivas para lançamentos genuínos,
simulados e disfarçados por meio de testes cegos.
Metodologia: Foram disponibilizados 05 casos (C1 a C5)
para download por peritos em exercício em diferentes
unidades da federação (o grupo não será identiﬁcado).
Cada caso foi composto por um material gráﬁco padrão,
produzido natural e espontaneamente pelo fornecedor,
e um lançamento questionado. As peças paradigmas,
compostas por 20 assinaturas em cada caso, eram
contemporâneas aos lançamentos questionados.
Os materiais foram escaneados com uma resolução
de 600dpi, de modo a permitir o exame de detalhes
do traçado. Adicionalmente, foram disponibilizadas
imagens ampliadas (8x) do lançamento questionado e
de uma assinatura padrão de cada caso. Os participantes
receberam um formulário padrão no qual deveriam
assinalar uma das seguintes opções: indicação positiva;
indicação positiva moderada; inconclusivo; indicação
negativa moderada ou indicação negativa; a serem
marcadas conforme os achados suportassem (ou não) a
hipótese de mesma autoria; ou não suportassem nem
contradissessem a referida hipótese (inconclusivo).
Foram recebidas respostas de 89 participantes, sendo
que alguns deles não responderam aos cinco casos.
Resultados e Discussões: As taxas de erros no presente
estudo variaram de zero (C2) a 48,86% (C5). O caso
no qual o lançamento questionado era autêntico,
produzido espontânea e naturalmente pelo fornecedor
(C2), não apresentou resposta incorreta, sendo que 85
participantes utilizaram o extremo positivo da escala
(indicação positiva) e um participante optou por uma
versão menos enfática dessa indicação (moderada). Nos
casos C3 e C5, produzidos por meio de simulação, as
taxas de erro foram 22,99% e 48,86%; respectivamente.
Nos casos C1 e C4, produzidos por meio de disfarce

C1

C2

C3

C4

C5

Acertos* (%)

61,36

100

43,68

16,09

17,05

Inconclusivos (%)

18,18

0

33,33

36,78

34,09

Erros* (%)

20,45

0

22,99

47,13

48,86

Quadro 1: Resumo das respostas recebidas.
Indicação Indicação
Incon(+)
(+) moderada clusivo

Indicação (-) Indicação
moderada
(-)

Total

C1

11

43

16

15

3

88

C2

85

1

0

0

0

86

C3

5

15

29

25

13

87

C4

1

13

32

16

25

87

C5

27

16

30

12

3

88

* Foram agrupadas indicações positivas com indicações positivas
moderadas e indicações negativas com indicações negativas
moderadas.

Conclusão: O presente estudo corrobora achados
da literatura nacional e internacional que apontam
expressivas taxas de erros em exames grafoscópicos,
notadamente nos casos de lançamentos simulados e
disfarçados. É primordial que a realização de testes
de proﬁciência se torne rotina para examinadores de
manuscritos.
BIRD, C.; FOUND, B.; BALLANTYNE, K; ROGERS, D. Forensic
handwriting examiner’s opinions on the process of production
of disguised and simulated signatures. Forensic Science
International, v. 195, p. 103-107, 2010.
DEWHURST, T.; FOUND, B.; ROGERS, D. Are expert penmen
better than lay people at producing simulations of a model
signatures? Forensic Science International, v. 180, p. 50-53,
2008.
SILVA, E.S.C.; FEUERHARMEL, S.(org.) Documentoscopia:
aspectos cientíﬁcos técnicos e jurídicos. Campinas: Millennium,
2014.
TRINDADE, B. R. Testes controlados em grafoscopia: estudo
de casos. Brasilia, 2012. Monograﬁa. Academia Nacional de
Polícia/DPF.
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Introduction: The identiﬁcation of multiple victims from
disasters is a complex scientiﬁc-technical procedure,
but extremely necessary for the complete criminal
investigation and a ﬁrst response to society. The
procedures involve technical works from the disaster’s
site, for the search and rescue of the bodies, for the
remains to their release, appropriately identiﬁed to their
families. The city of Rio hosted 10500 athletes from 205
countries, 45000 volunteers and 90000 employees. The
operation plan of DVI applied to the Olympic Games
2016 resulted in gathering all public security forces, the
civil defense e intelligence in the country.
Objectives: Throughout my presentation I will show with
some schemes and photographs how the operation plan
was performed to identify the multiples victims from
disasters or terrorist attack that might have happened
in the Olympic and Paralympics Games in Rio. The large
number of foreign tourists, sport teams, international
athletes and Chiefs of State turned the city of Rio a target
for a terrorist attack.
Methodology: The operation plan included diﬀerent
types of professional training and simulations according
to international protocols (Interpol DVI Guide). Federal
and Civil Police were integrated with speciﬁc and
technical courses mainly to Phase I ( research an recovery
of the bodies) and Phase III (ante-mortem). The Medical
Examiner Institute, Crime Laboratory , Identiﬁcation
Institute and Forensic and Research Genetic Institute
of Rio de Janeiro were gathered. The professional
training courses included simulations, almost real, using

mannequin and all material that would be applied in a
real situation. Many diﬀerent simulations performed in
football stadium, railway station and lonely wolves. All
professionals involves in the training to part of task force
in case of emergency situation.
Results and Discussion: The operation plan included
diﬀerent types of professional training and simulations
according to international protocols (Interpol DVI Guide).
Federal and Civil Police were integrated with speciﬁc and
technical courses mainly to Phase I ( research an recovery
of the bodies) and Phase III (ante-mortem). The Medical
Examiner Institute, Crime Laboratory , Identiﬁcation
Institute and Forensic and Research Genetic Institute
of Rio de Janeiro were gathered. The professional
training courses included simulations, almost real, using
mannequin and all material that would be applied in a
real situation. Many diﬀerent simulations performed in
football stadium, railway station and lonely wolves. All
professionals involves in the training to part of task force
in case of emergency situation.
Conclusion: The professional training for 6 months
non-stop allowed a excellent preparation of the team
to perform in the all stages of DVI operation in an
emergency. The need to gather specialized team in the
kind of event set, deﬁnitely, the necessity of keeping this
group of professionals that perform in the DVI actions.
The constant professional training is of paramount
importance to the teams working for DVI groups in
emergency situations.
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Introdução: Com o avanço da tecnologia, um maior
número de técnicas não-invasivas vêm sendo utilizadas
na investigação de locais de crime. Ferramentas
geoestatíticas e plataformas para análise e disposição
de dados espaciais são então empregadas para que seja
feita a visualização e interpretação das informações
obtidas1. A popularidade de programas como ArcGIS e
QGIS tem, portanto, crescido nos últimos anos, tornando
necessário o desenvolvimento de servidores integrados
de informações geográﬁcas, como por exemplo o
Inteligeo da Polícia Federal. Entretanto, é necessário que
seja levado em conta que o bom funcionamento destas
ferramentas depende da boa organização dos dados de
local de crime das unidades de criminalística espalhadas
pelo Brasil, visto que são estas as alimentadoras do
Sistema de Inteligência Geográﬁca da Perícia Criminal
Federal, sendo este o principal motivo da importância
da criação de bancos de dados georreferenciados de
abrangência local, de modo que seja possível uma
melhor organização das informações disponibilizadas
nacionalmente.
Objetivos: O principal objetivo deste projeto consistiu
na elaboração sistemática de mapas que permitem
visualizar a disposição espacial e temporal de tipos
especíﬁcos de ocorrências atendidas pelo Grupo de
Perícias de Sobreaviso da Superintendência de Polícia
Federal do estado do Paraná, visto que a organização
destes dados em um software de Sistema de informação
geográﬁca (SIG) permite facilitar investigações
posteriores e também o desenvolvimento de medidas
mitigadoras já que é possível constatar, de forma mais
direta, quais regiões são mais propensas a ocorrências
de determinada natureza.

Metodologia: Para elaboração do banco de dados foi
necessária, no início, a organização de tabelas contendo
informações sobre locais de crime atendidos de janeiro
de 2015 a dezembro de 2016. A partir destes dados,
foi feita, então, a determinação das coordenadas
geográﬁcas a partir do endereço das ocorrências
presentes no Sistema de Criminalística e em seguida a
disposição destas informações em mapas elaborados
com o software ArcGIS 10.3 do Environmental Systems
Research Institute (Esri).
Resultados e Discussões: A organização do banco de
dados possibilitou uma análise estatística simples que
permitiu concluir que, durante o período de dois anos,
das mais de 400 ocorrências atendidas, cerca de 50%
estão relacionadas à Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos (ECT), enquanto 30% à Caixa Econômica
Federal, totalizando ao menos 80% de todos os
acionamentos atendidos.
Conclusão: A disposição dos dados no mapa base do
estado do Paraná permitiu a constatação de maior
número de furtos e roubos a veículos dos Correios nas
regiões sul/sudoeste e noroeste da capital, Curitiba,
enquanto as ocorrências em agências da Caixa Econômica
Federal (CEF) encontra-se, sobretudo, no centro e sul da
cidade. Arrombamentos e furtos em órgãos diversos se
dão, principalmente na região central, ao passo que, em
outros municípios, os acionamentos são, em sua maioria,
ocorrências de roubo em agências dos Correios e CEF.
McKinley JM, Ruﬀell AH, Graham C, Barry L. GIS and
geostatistical analysis of spatial data from crime scene mapping
and forensic investigations. Queen’s University Belfast, UK.
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Introdução: A investigação pericial de atos libidinosos
inclui testes para a detecção de sêmen. Testes
bioquímicos, como a detecção da enzima Fosfatase
Ácida (AP) e do Antígeno Especíﬁco da Próstata
(PSA), são caracterizados como presuntivos por estas
substâncias não serem exclusivamente presentes no
sêmen humano. Para uma conﬁrmação, é estabelecido
que células espermáticas sejam observadas por
microscopia. Então a amostra pode ser encaminhada
para teste de DNA, para possível identiﬁcação da autoria
do crime. Existem kits comerciais de testes presuntivos
no mercado, mas poucos têm a proposta de aplicação
especíﬁca para a área forense, que geralmente lida com
amostras traço. Por isso, é preferível que a sensibilidade
de testes forenses seja maior do que a de testes clínicos.
Kits de proposta forense são pouco conhecidos no Brasil,
e pouco existe na literatura sobre eles.

somente as amostras com coeﬁciente de diluição até
1:100 se mantiveram dentro do limite de 60 segundos
para detecção, estabelecido para evitar reações falsopositivo. Esse resultado corrobora outro encontrado
na literatura1. No caso do teste em saliva, houve leve
alteração de coloração após 5 minutos de reação
na amostra não diluída, indicando falso-positivo e
conﬁrmando o estabelecido na literatura. Não houve
alteração visível nas amostras diluídas de saliva.
Tabela 1: Tempo de detecção do teste AP (SERi) para amostras de
sêmen em diferentes diluições.

Objetivo: Avaliar a sensibilidade e especiﬁcidade de kits
de proposta forense para detecção presuntiva de sêmen,
como o AP Test, da empresa SERi.
Metodologia: Para a realização do teste, foi utilizada
uma amostra de sêmen adquirida de um doador
saudável, satisfazendo as questões éticas. Para testar a
sensibilidade do teste, diluições foram feitas na amostra
do doador, com coeﬁciente de diluição variando de 1:5
a 1:300 (n=11), almejando o volume ﬁnal de 100μl. As
diluições foram aplicadas em substratos como papéis
ﬁltro, suabes e tecido, e testadas. O tempo de reação foi
monitorado, para controle de resultados falso-positivos.
Controles positivos (amostra não diluída) e negativos
foram utilizados. Os resultados dos testes estão sendo
comparados com os dados da literatura e confrontados
com a visualização e contagem de células por microscopia
de contraste de fase, com o uso de corantes Christmas
Tree e Acridina Orange/Iodeto de Propídio. Além
disso, uma amostra de sêmen fresca e não diluída do
mesmo doador foi analisada nos dias 0 (fresca), 1, 2 e
3, após permanecer em temperatura ambiente. O teste
também foi aplicado em amostras de saliva, nas mesmas
condições, para testar sua especiﬁcidade.
Resultados e Discussões: No teste de detecção da AP,
houve alterações de coloração nas amostras de sêmen
diluídas com o coeﬁciente de diluição até 1:165. Porém,

Coef. de
Diluição

Tempo em
segundos

*[Células
Espermáticas]

*[AP] (ng/ml)

Controle +

07.00

10 000 células

100 000

1:5

25.50

2 000 células

20 000

1:10

25.39

1 000 células

10 000

1:30

27.78

333 células

3 330

1:50

24.25

200 células

2 000

1:85

22.51

120 células

1 200

1:100

45.00

100 células

1 000

1:120

76.70

83 células

830

1:145

78.67

70 células

700

1:165

87.52

60 células

600

*As concentrações de células e de AP na amostra testada foram
estimadas, com base em valores encontrados na literatura2,3.

Conclusão: O teste bioquímico AP se mostrou de grande
sensibilidade e especiﬁcidade para a detecção de sêmen
em amostras traço. Esse trabalho conﬁrma a importância
da utilização dos testes presuntivos como testes de
caráter eliminatório, de forma que, em conjunto com
outros testes especíﬁcos, se evite o gasto excessivo de
reagentes e de tempo para a geração de perﬁs válidos
de DNA na análise de amostras onde não há células
suﬁcientes.
Redhead P, Brown M. The acid phosphatase test two minute
cut-oﬀ: An insuﬃcient time to detect some semen stains.
Science & Justice, 53.2: 187-91, 2013
2
Mann T, Lutwak-Mann C. Male reproductive function and
semen: themes and trends in physiology, biochemistry and
investigative andrology. Springer, p. 335, 1981.
3
Muniyan S, Chaturvedi N, Dwyer J, Lagrange C, Chaney W, Lin
M. Human Prostatic Acid Phosphatase: Structure, Function and
Regulation. International Journal of Molecular Sciences, 14(5):
10438-10464, 2013.
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Introdução: A tecnologia vem para solucionar
problemas, mas, quando manuseada (ou manipulada)
nas mãos erradas, auxilia a quem dela faça uso. Assim,
a criminalidade vem evoluindo e atingindo novos
patamares: crimes mais bem elaborados, porém, com
menor risco e ofensividade. Recentemente, vem sendo
bastante utilizado por criminosos dispositivos eletrônicos
que inibem o travamento das portas do veículo.
Objetivos: O estudo pericial foi desenvolvido para
avaliar a ﬁnalidade criminosa de dispositivos eletrônicos
apreendidos e determinar sua eﬁciência.
Metodologia: Três dispositivos, aparentemente
controles eletrônicos de portão, foram encaminhados
para realização de perícia, que fora segmentada em
três etapas: a primeira foi realizada no laboratório de
Engenharia Forense do IPC, e consistiu em conhecer e
descrever os dispositivos para pré-determinar quais
testes seriam realizados na terceira etapa; a segunda, no
Laboratório de Medidas em Telecomunicações do IFPB,
consistindo no estudo e avaliação, através do analisador
de espectros, dos sinais emitidos pelos dispositivos
transmissores; a terceira etapa foi a chamada etapa “de
campo” ou externa, onde se utilizaram os dispositivos
nos testes pré-determinados para avaliar sua eﬁciência
e, principalmente, sua funcionalidade.
Resultados e Discussões: Constatou-se que os três
dispositivos periciados eram meros controles eletrônicos
de portão: dois emitiam sinal na frequência de 433 MHz
e um em 292 MHz. Entretanto, na maioria dos casos,
ao serem acionados (e assim permanecendo) antes de
outros dispositivos de mesma frequência (sinal original),
possibilitavam que o receptor não recebesse o sinal
original – ainda que utilizando algoritmos de criptograﬁa
– e, assim, não desempenhasse sua função. No teste
de eﬁciência, 83% dos veículos testados - marcas e
modelos distintos – tiveram o sinal bloqueado entre
transmissor original e receptor. Dependendo da potência

do sinal invasor, livre de barreiras, é possível realizar o
bloqueio do sinal no receptor a uma distância de até
75 m. Diante de barreiras – a depender da quantidade
e de sua constituição –, o sinal invasor possibilita esse
bloqueio do sinal pelo receptor a 15 m. Esses primeiros
resultados foram obtidos para atuação em veículos. Indo
mais além, constatou-se, o que já era de se esperar –
pelas propriedades dos sinais –, que esses dispositivos
também bloqueavam o acionamento de portões
eletrônicos quando modulados na mesma frequência e
antes do sinal original. O dispositivo cuja frequência era
292 MHz não obteve êxito nos testes – até porque não
se conseguiu dispositivo nesta frequência.
Análise de Eﬁciência à Distância
Bloqueio do sinal – com obstáculos
Item 1

5 M: SIM

10 M: SIM

Item 2

5 M: SIM

10 M: SIM

15 M: Não
15 M: SIM

Item 3

5 M: NÃO

10 M:NÃO

15 M: Não

Conclusão: Os testes foram desenvolvidos com veículos
e com portões eletrônicos para averiguar a possibilidade
de subtração de objetos no interior de veículos e a
possibilidade de invasão de domicílios e/ou sequestros.
Ambos mostraram-se possíveis mediante a frequência
do sinal emitido.
Agradecimento: Ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB pela cessão do
espaço no laboratório e todo apoio logístico.
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EVALUATION OF TWO ASSAYS FOR FORENSIC SEMEN DETECTION:
LATERAL FLOW IMMUNOCHROMATOGRAPHY AND BIOCHIP ARRAY

CORRÊA, H. S. D.a*; SEULIN, S.b; RESENDE, C. G.b; COELHO, L. B.a;
CARNEIRO, A. C.a; YOSHITAKE, N. M.a; BIZO, G. S. J.a; GARCIA, J. F. L.a
a
POLITEC/MT
RANDOX Laboratories
*e-mail: heitorcorrea@politec.mt.gov.br
b

Immunochromatographic membrane tests for
qualitative detection of PSA (Prostate Speciﬁc Antigen)
have been routinely used in forensic laboratories for
more than a decade in the identiﬁcation of human
semen. It is a simple, inexpensive, fast and very speciﬁc
assay. However, results interpretation are subjective
(visual), as well as it is possible to observe false negative
(high dose Hook eﬀect) and false positive (condoms
containing nonoxinol-9, soil and copper sulfate) results.
We aimed to compare the performance of two assays
in forensic semen detection: immunochromatographic
membrane assay and quantitative immunological
Biochip Array Technology (BAT) based assay that
simultaneously detects human tPSA (total PSA)
and fPSA (free PSA). Data collection and analysis is
automated (Evidence Investigator, RANDOX) and
includes controls and calibration. The manufacturer’s
recommendations were followed. The experiment
was set up in three phases. 1st phase: a 6-point serial

dilution of human semen was performed (undiluted,
10-2, 10-4, 10-5, 10-6 and 10-7); 2nd phase: male and female
swabs containing bodily ﬂuids without semen were
tested (urine, blood, oral mucosa, sweat, vaginal ﬂuid,
menstrual blood, breast milk, anal swab, tears, bovine
semen); 3rd phase: simulated and 21 real forensic cases
were analyzed. Condom, soil and copper sulfate solution
samples were also tested to assess for possible false
positive reactions. Overall, 73 samples were analyzed.
Results showed that both assays had concordant
results for 54 samples (74%). When false negative, false
positive and inconclusive results were observed for the
immunochromatographic assay (10 out of 73; 13.7%),
the biochip assay had superior performance, apparently
being unaﬀected by the false positives and false negatives
tested, while oﬀering quantitative results. We suggest
immunochromatographic tests continue to be used and
challenging cases be also tested using the BAT assay to
improve forensic report reliability.
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Introdução: A pesquisa de espermatozoides por meio
de microscopia óptica é um exame conﬁrmatório para
a presença de sêmen, ﬂuido biológico que pode estar
presente em pouca quantidade, bem como aderido
a suportes que podem diﬁcultar a recuperação da
amostra, como vestes e tecidos. A técnica de extração
utilizada nestes casos pode ser fator determinante entre
um resultado positivo e um falso-negativo.

de resultados positivos foi de 15 (50%), incluindo as
4 amostras correspondentes detectadas com a ES
(gráﬁco 1). Ainda, com a ED obteve-se maior contagem
de espermatozoides e menor quantidade de células
epiteliais por campo, o que tornou a leitura das lâminas
mais fácil ao examinador. Comparando as duas técnicas,
a ES apresentou 36,7% de resultados falso-negativos
(n=11).

Objetivos: Avaliar um método de extração com digestão
enzimática1 (ED) no preparo de lâminas para pesquisa de
espermatozoides, em casos de crimes sexuais ocorridos
no Distrito Federal.
Metodologia: Foram analisadas 30 vestes de casos reais,
submetidas à triagem com luz forense. Das manchas
sugestivas de ﬂuido biológico, foram recortadas 2
amostras (5mm x 5mm): uma foi submetida à extração
com solução salina2 (ES) e outra pela ED proposta por
Lounsbury et al., com modiﬁcações. Todas as lâminas
foram coradas pela técnica Christimas Tree e examinadas
por microscopia óptica (aumento 200x). Para as lâminas
que continham espermatozoide, foram contados 20
campos de modo aleatório. Para conﬁrmar um resultado
negativo, toda a lâmina foi analisada.
Resultados e Discussões: Contaminação ambiental,
diluição da amostra e tempo decorrido até a análise são
fatores que inﬂuenciam na detecção de espermatozoides.
Além do mais, a presença de células epiteliais e baixa
taxa de recuperação na extração em tecidos e suabes
diﬁculta a análise por microscopia óptica.
A ED testada em casos reais propõe a extração
utilizando proteinase K, dodecil sulfato de sódio
(tensoativo) e solução tampão, com taxa de recuperação
de espermatozoides superiores à 80%. Utilizando
a ES, foram detectados espermatozoides em 4 das
30 amostras testadas (13,3%). Com a ED, o número

Conclusão: A técnica de extração proposta aumentou a
obtenção de resultados positivos para espermatozoides
na análise de lâminas por microscopia óptica, em relação
ao método de extração por solução salina. A técnica
proporcionou, ainda, lâminas mais limpas (menor
quantidade de células epiteliais) e com maior contagem
de células espermáticas por campo, facilitando a leitura
ao examinador.
Agradecimento: SPAL-IC/PCDF.
Lounsbury et al. Enhanced recovery of spermatozoa and
comprehensive lysis of epithelial cells from sexual assault
samples having a low cell counts or aged up to one yea. Forensic
Science International: Genetics, v. 8, p. 84-89, 2014.
2
SAWAYA, MCT; ROLIM, MRS. Manual Prático de Medicina
Legal no Laboratório. 2 ed. Curitiba: Juruá Editora, 2009.
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Introdução: Em 1913 o criminalista francês Edmond
Locard elogiou a Escola de Polícia Cientíﬁca do Rio de
Janeiro. Disse ele em virtude das disciplinas oferecidas
na formação de novos policiais que “Uma tal escola é
uma necessidade social de primeira ordem”. Em âmbito
policial a fotograﬁa foi introduzida a partir do século XIX,
quando agências policiais em várias partes do mundo
experimentavam diﬁculdades para reconhecer, de
forma adequada, criminosos reincidentes. Atualmente,
a fotograﬁa é um vantajoso recurso documental quando
usada com critérios cientíﬁcos, possibilitando imediato
reconhecimento de indivíduos e assuntos diversos com
melhor custo-benefício.
Objetivos: Fundamentar através da revisão de literatura
os aspectos históricos da Fotograﬁa Forense. Abordar e
discutir a Fotograﬁa Forense para salientar a importância
dessa atividade no país.
Metodologia: O levantamento bibliográﬁco levou
em consideração publicações e artigos nacionais e
internacionais.
Resultados e Discussões: Na contramão da importância
que lhe fora atribuída na Escola de Polícia, a Fotograﬁa
Forense perdeu espaço, recentemente, nos cursos de
formação de novos policiais. Este desprestígio trouxe
uma série de consequências, como:
(i) Status ignorado de preservação dos acervos
policiais;
(ii) Perda de fotograﬁas por incineração, desde sua
origem até a criação do laboratório fotográﬁco no
país, no Instituto Criminalístico de São Paulo, como
solução pela falta de local de armazenamento do
acervo policial;
(iii) Acúmulo de cargos em virtude da ausência do
Fotógrafo Forense;
(iv) Disponibilização indevida de imagens dos órgãos de
segurança;
(v) Risco iminente de perda de fotograﬁas e imagens
digitais forenses de maneira irreversível;
(vi) Produção diária de milhares de fotograﬁas, vídeos e
imagens digitais forenses, por diferentes plataformas
digitais, sem Procedimento Operacional Padrão
vigente; Entre outros.
A história da fotograﬁa em auxílio à justiça revelou
ainda novas questões para a Ciência Forense brasileira:
Quanto de dados dispor para um Banco Audiovisual de

abrangência nacional? Como armazenar fotograﬁas e
imagens digitais forenses? Quanto tempo contar com
as formas disponíveis de armazenamento? A exemplo
de outros países, que cadeia de custódia dispor? Como
gerenciar, acessar, disponibilizar e ao mesmo tempo
garantir segurança de acesso e insuspeição de arquivos
audiovisuais de videomonitoramento, acervos policiais e
fotograﬁas digitais forenses? Entre outros.
Conclusão: Surpreende o fato que a Fotograﬁa Forense
seja alijada de tratamento condigno no Brasil. É
preciso racionalizar o impacto das novas tecnologias
sobre a fotograﬁa e a imagem digital, bem como sua
dinâmica no contexto forense. É imperioso que peritos
e demais proﬁssionais forenses observem os aspectos
da Fotograﬁa Forense, sobretudo ao elaborar laudos
e peças técnicas, a ﬁm de que se cumpram os ritos da
atividade pericial, atendendo a preservação da cadeia
de custódia, calcada na pesquisa e imagens técnicocientíﬁcas. Caso contrário, há risco de descrédito ou
graves consequências no contexto dos ordenamentos
judiciais. Infere-se que o desenvolvimento da Fotograﬁa
Forense urge por iniciativas diversas no país:
(i) Implantação como disciplina especíﬁca para os
cargos da Polícia Técnico Cientíﬁca no Brasil;
(ii) Organização de conteúdo;
(iii) Preservação e garantia de segurança de acesso dos
acervos policiais;
(iv) Estímulo e aperfeiçoamento do corpo técnico
pericial mediante a realização de cursos certiﬁcados,
palestras e intercâmbios;
(v) Produção de livros (publicações especíﬁcas
raramente encontradas no país);
(vi) Produção do Procedimento Operacional Padrão
de Fotograﬁa Forense (inclua-se o audiovisual,
analógico e digital); Entre outras.
No melhor cenário, o incremento de publicações
cientíﬁcas especíﬁcas, investimentos em infraestrutura
e equipamentos fotográﬁcos e a revisão das leis que
tratam da fotograﬁa em auxílio à Justiça, são também
iniciativas extremamente oportunas para a Fotograﬁa
Forense, a favor da sociedade brasileira.
Agradecimentos: Meus familiares, amigos e mestres.
A miltonalencarjr, Mok Monika e ACAF.
In memorian: Fermino Pozzebon, Francisco Carlos
“Tauxo” Domingues e Mirian Domingues Alencar.
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Introdução: A Inteligência, atividade inicialmente de
Estado, evoluiu ao longo dos séculos e migrou para
outras esferas, de onde surgiram vários conceitos como
o de Inteligência de Segurança Pública (ISP). A DNISP1
deﬁne várias espécies de Inteligência: Inteligência
Policial Judiciária, Inteligência Policial Militar, Inteligência
Bombeiro Militar e Inteligência Policial Rodoviária. E, se
os outros órgãos têm este serviço, porque não a Polícia
Técnico-Cientíﬁca (PTC)?
Objetivos: O objetivo principal é apresentar um modelo
ideal para funcionamento inicial de uma Estrutura de
Trabalho de Inteligência dentro da PTC.
Metodologia: A deﬁnição de Inteligência Pericial Criminal
partiu de estudo baseado em literatura relacionada.
Para validar a instalação de um Núcleo de Inteligência,
foi aplicado um questionário diagnóstico baseado
no trabalho do Professor Bernardo Arturo Herrero2.
A proposta de Inteligência para a PTC foi produzida
baseada no Guia3 da IALEIA – Internation Association of
Law Enforcement for Intelligence Analysts.
Resultados e Discussões: Atividade de Inteligência
Pericial Criminal é o exercício permanente e sistemático
de ações especializadas para identiﬁcar, avaliar e
acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera
de segurança pública, orientadas para a produção
e salvaguarda de conhecimentos necessários para
subsidiar o processo decisório; para o planejamento,
a execução e o acompanhamento de assuntos de
segurança pública e, particularmente, das atividades
periciais e forenses de criminalística e medicina legal;
nas ações de materialização de crimes e deﬁnições de
autoria; na salvaguarda da prova material, bem como
nos assuntos de interesse institucional e na proteção dos
seus ativos corporativos, sendo exercida pelas agências
de inteligência no âmbito da Polícia Técnico-Cientíﬁca.
O questionário avaliativo de capacidades revelou que a
PTC tem uma capacidade de inteligência de 52 pontos,
enquanto que sua necessidade de Inteligência tem uma
pontuação média 122. Estabeleceu-se a necessidade
real de criação de um Núcleo de Inteligência dentro da
estrutura da Polícia Técnico-Cientíﬁco. Após um estudo
sobre a identidade organizacional, foi sugerido que um

núcleo ideal para a Inteligência da PTC deveria conter 05
(cinco) proﬁssionais:
• 01 (um) para gerenciar com funções de gestão
da atividade político-estratégica, classiﬁcação e
desclassiﬁcação de documentos, compilação de
dados, monitoramento de todas as atividades
de Inteligência, monitoramento das informações
internas e respostas a Lei de Acesso à Informação;
• 01 (um) para secretariado com funções de arquivo,
protocolo e atividade administrativa;
• 01 (um) para a coordenação de Inteligência com
funções de estatística, análise, gestão dos indicadores
institucionais, integração com o SISP/GO e produção
dos Relatórios de Inteligência e Pedidos de Busca;
• 01 (um) para coordenar a Contrainteligência com
funções de gestão da segurança orgânica, gestão
dos Sistemas Informacionais, monitoramento do
ambiente externo organizacional e monitoramento
de mídias e redes sociais;
• 01 (um) para a coordenação de Integração com
funções de atividade de integração junto a Secretaria
e as outras forças policiais, e o planejamento das
Operações Integradas
Conclusão: Este trabalho buscou fundamentar todo o
caminho necessário para a construção de um Núcleo de
Inteligência ideal dentro da estrutura da Polícia TécnicoCientíﬁca. O desenvolvimento propôs conceitos inovadores
baseados em preceitos legais e na análise do ambiente
organizacional. A deﬁnição do autor para a atividade de
inteligência pericial foi incorporada ao Decreto n.º 8.869
de 12 de janeiro de 2017 do Governo de Goiás.
Agradecimento: Agradeço carinhosamente à minha
amada, Thalita, por todo o apoio que tem me
demonstrado, enquanto alcanço meus objetivos.
Brasil, MJ/SENASP. Doutrina Nacional de Inteligência de
Segurança Pública. DNISP, 4ª ed. Brasília: Secretaria Nacional
de Segurança Pública, 2014.
2
Herrero, Bernardo Arturo. Inteligência Competitiva. Rio
de Janeiro: Brainstorming Assessoria de Planejamento em
Informática Ltda., 2014.
3
IALEIA. Guidelines for Starting an Analytic Unit. EUA, Flórida:
IALEIA, 1997.
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Introdução: Cada habitat tem suas características
peculiares de clima, solo e vegetação que possibilitam a
sobrevivência dos vários artrópodes que nele interagem.
Dentre esses insetos, os necrófagos inﬂuenciam na
decomposição dos tecidos moles de cadáveres ou
carcaças e contribuem na estimativa do IPM - intervalo
post-mortem. Os insetos da ordem Diptera são os
mais importantes no âmbito da Entomologia Forense
(Oliveira-Costa, 2003), portanto, conhecer as principais
famílias que são encontradas em Brasília é um auxílio na
pesquisa acadêmica e na investigação pericial.
Objetivos: Realizar o levantamento das principais
famílias de interesse forense pertencentes à ordem
Diptera presentes em Brasília.
Metodologia: Para a realização do experimento foram
utilizadas armadilhas aéreas de garrafas plásticas
recicláveis de polietileno (PET) na qual sua parte inferior
estava aberta para a entrada dos insetos, sua parte
superior impedia sua saída e o interior continha 200
g de isca de carne bovina. Os insetos foram coletados
e identiﬁcados (Carvalho e Mello-Patiu, 2008). Os
dados obtidos foram analisados por meio do programa
SigmaStat 4.0.
Resultados e Discussões: Foram coletados mais de
2.000 indivíduos nos vários experimentos realizados
durante 5 anos. Foram identiﬁcados artrópodes

pertencentes principalmente às famílias Calliphoridae e
Muscidae. Dentro da família Calliphoridae, as espécies
identiﬁcadas mais abundantes foram Chrysomya albiceps
e C. megacephala. Em menor escala, indentiﬁcou-se
também Sarcophagidae e Otitidae. Essas famílias são
as mais abundantes no processo de decomposição de
carcaças (Carvalho et al, 2000) ou cadáveres quando
associadas às condições abióticas de uma região com as
características de Brasília.
Conclusão: Com um levantamento das principais famílias
de Diptera presentes em Brasília é possível realizar
pesquisas acadêmicas comparativas entre diferentes
estados e países com características de ambientes
semelhantes. Além disso, um amplo levantamento é um
facilitador para proﬁssionais de segurança pública que
necessitam de informações que os insetos fornecem
mediante seus comportamentos necrófagos.
CARVALHO, L. M., THYSSEN, P. J., LINHARES, A. X. & PALHARES,
F. A. B., A checklist of arthropods associated with pig carrion in
human corpuses in South Eastern Brazil. Memória da Fundação
Oswaldo Cruz, 95 (1). 2000.
CARVALHO, C. J. B. ; MELLO-PATIU, C. A. Key to the adults of the
most common forensic species of diptera in South America.
Revista Brasileira de Entomologia, Curitiba, v. 52, n. 3, p. 390406, 2008.
OLIVEIRA-COSTA, J. Entomologia forense: quando os insetos
são os vestígios.Campinas: Millennium, 2003.
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Introdução: Medições fazem parte de muitos exames
periciais e a sua expressão em valores absolutos em Laudos
e/ou testemunhos periciais vem sendo questionada
especialmente a partir da decisão da suprema corte norteamericana no emblemático “Caso Daubert x Merrell Dow
Pharmaceuticals Inc.” Nesta decisão o Ministro arguiu que
não seria razoável que os resultados de provas cientíﬁcas
fossem dados em termos de “certeza” uma vez que não
existem “certezas” na ciência. Isto aproximou a metrologia,
ciência das medidas que postula que em cada medida
existe um inevitável e inerente elemento de incerteza
(Imwinkelried, 2012¹), das ciências forenses, o que pode
ser considerado como a abertura do campo da Metrologia
Forense. A Perícia Ambiental e a Fonética Forense são áreas
emergentes da criminalística para as quais as metodologias
de coleta e interpretação das evidências estão sendo
estudadas e consolidadas. A Perícia Ambiental, dentre os
seus campos de atuação que incluem também crimes contra
a fauna e contra a ﬂora, trata das evidências relacionadas aos
crimes de poluição, aos quais estão relacionados os dados
utilizados neste trabalho. O exame pericial de Comparação
de Locutores da Fonética Forense tem como objetivo a
identiﬁcação de falantes e, para tal, são comparadas duas
amostras de fala: a questionada e a padrão, coletada do
locutor suspeito. As três vogais selecionadas ([a], [i] e [u])
referem-se às extremidades do espaço vocálico e servem
como referencial articulatório do indivíduo
Objetivos: Estimar a incerteza da amostragem em áreas
emergentes da criminalística.
Metodologia: O presente trabalho utilizou a ferramenta
da Estatística de Intervalo para calcular o Desvio Padrão
Relativo (DPR) com base em duplicatas de amostragem em
ensaios replicados em um nível de acordo com metodologia
proposta pelo Guia da EURACHEM (Ramsey et al. 2007²).
O DPR corresponde à incerteza u da medição aplicável
ao conjunto de dados e a Incerteza Expandida U é igual a
duas vezes u (U=2.u) para um grau de conﬁança de 95%.
Foram selecionados oito alvos de amostragem uma vez
que este é o valor mínimo para a obtenção de estimativas
ﬁdedignas. Na área ambiental, foram utilizadas medidas
dos parâmetros: Temperatura, pH, Potencial de OxidaçãoRedução (ORP), Condutividade Elétrica, Turbidez e Oxigênio
Dissolvido medidos com uma sonda multiparâmetros
marca Horiba, modelo U-52, em chorume de Aterro de
Resíduos Industriais Perigosos (ARIP) coletados em oito
lagoas de tratamento. Na área da fonética, foram utilizadas
medidas dos três primeiros formantes vocálicos (F1, F2 e
F3) para as sílabas ﬁ, fu e fa (vogais [i], [u], [a]), coletadas de
oito locutores distintos em dois dias diferentes.

Resultados e Discussões:
Os resultados obtidos
das estimativas de incertezas expandidas U para as
medidas de parâmetros ambientais variaram de 3,6%
para a Temperatura a 86% para o Oxigênio Dissolvido.
O chorume, caso seja lançado em um curso d’água, é
considerado como eﬂuente pela legislação pertinente.
De acordo com a Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº
9.605/98) o lançamento de eﬂuentes em desacordo com
as exigências estabelecidas em Leis ou regulamentos, no
caso a Resolução CONAMA nº430/2011, que dispõe sobre
as condições e padrões de lançamento de eﬂuentes,
conﬁgura um agravante do crime de poluição deﬁnido
no Art. 54. O lançamento de chorume fora dos padrões
também pode conﬁgurar violação do Art. 60 da referida
Lei Penal pelo funcionamento de serviço potencialmente
poluidor contrariando as normas legais e regulamentares.
Uma vez que a referida Resolução deﬁne limites para o
pH e Temperatura dos eﬂuentes é importante reportar
a incerteza das medidas obtidas nos exames periciais
a ﬁm de propiciar ao destinatário do Laudo Pericial
uma informação mais cientiﬁcamente consistente. Os
resultados obtidos das medições acústicas evidenciou
uma incerteza de amostragem média dos três formantes
para as três sílabas de 12,1%. O intervalo da Incerteza
Expandida variou de 4,0% para F3 a 18,9% para F1, ambos
valores referentes à vogal [i]. Portanto, todo o intervalo de
variação dos resultados da Incerteza estava compreendido
na faixa relativa a essa sílaba. O limite superior do intervalo,
para o F1 de [i], pode ser relacionado à articulação da
vogal em questão, que apresenta mais possibilidades de
geometrias de abertura se comparadas às demais vogais.
Conclusão: Neste estudo preliminar foram constatadas
variações importantes da incerteza associada à
amostragem nos diferentes parâmetros das duas áreas
da criminalística. A partir disso, propõe-se que os dados
obtidos de medidas utilizadas em Laudos Periciais
sejam relatados, sempre que possível, incluindo o
intervalo onde se encontra o valor verdadeiro dado pela
estimativa de incerteza de amostragem e recomendase a expansão do uso das ferramentas da Metrologia
Forense, particularmente da incerteza da amostragem,
para outros campos das ciências forenses.
[1] E.J. Imwinkelried, Forensic Metrology : The New Honesty about the
Uncertainty of Measurements in Scientiﬁc Analysis, Davis, CA, 2012.
http://ssrn.com/abstract=2186247.
[2] M.H. Ramsey, S.L.R. Ellison, Measurement uncertainty arising from
sampling A, guide to methods and approaches Produced jointly with
EUROLAB , Nordtest and the UK RSC Analytical Methods Committee
First Edition 2007 Measurement uncertainty arising from sampling,
Meas. Uncertain. Aris. from Sampl. A Guid. to Methods Approaches.
(2007) 111. http://www.eurachem.org/guides/pdf/UfS_2007.pdf.
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Introdução: A violência sexual encontra-se intimamente
atrelada à questão de gênero, considerando que é uma das
principais causas de mortalidade e morbidade feminina
acometendo mulheres de diferentes idades e níveis
socioeconômicos. Os serviços de saúde frequentemente
acolhem pessoas acometidas por diversas situações
de violência, e o enfermeiro, como parte integrante da
equipe de saúde no serviço hospitalar, tem potencial
para realizar um atendimento humanizado e integral,
colaborando para a identiﬁcação, coleta e preservação
dos vestígios indicativos desse tipo de violência1.
Objetivos: Essa pesquisa teve como objetivo principal
investigar a preservação de vestígios pelo enfermeiro
durante o atendimento de mulheres vítimas de violência
sexual, nesse sentido, buscou-se inferir o conhecimento
dos enfermeiros quanto à violência sexual contra a
mulher e vestígios forenses; identiﬁcar a existência de
protocolo institucional para preservação de vestígios e
identiﬁcar as condutas de notiﬁcações dos casos.
Metodologia: A presente pesquisa é um estudo
descritivo e com abordagem quantitativa, realizado no
segundo semestre do ano de 2016 no Hospital Regional
do município Estância – SE, com 22 enfermeiros. A coleta
de dados foi iniciada após a aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Tiradentes
sob o parecer de número 1.760.317, utilizando-se um
questionário. Os dados obtidos foram codiﬁcados,
tabulados e submetidos à análise por meio do software
ACTION.
Resultados e Discussões: Ao realizar o questionamento
sobre a importância da identiﬁcação, coleta e preservação
de vestígios no serviço hospitalar, 82% dos entrevistados
concordaram que tais ações são muito importantes para

a investigação dos casos de violência sexual. Entretanto,
91% dos participantes relataram desconhecerem as
técnicas especíﬁcas para o manejo dos vestígios, 90%
referiram nunca ter realizado preservação de vestígios
durante o atendimento à vítima e 95% não se sentem
aptos para preservação de possíveis evidências. Nesse
contexto, considerando que o decreto 7.958/2013
e a portaria 288/2015 são instrumentos legais que
estabelece o SUS como rede também responsável pela
garantia da idoneidade e o rastreamento dos vestígios
coletados durante o atendimento humanizado às vítimas
de abuso sexual2, é fundamental que o enfermeiro esteja
dotado de competências e habilidades na área forense
para contribuir com a justiça.
Conclusão: Embora os enfermeiros considerem
importante a preservação e coleta de vestígios no
atendimento à mulher vítima de violência sexual,
não se sentem preparados técnica e cientiﬁcamente
para fazê-los. Um dos aspectos que colaboram é a
fragilidade na formação proﬁssional em decorrência
de uma abordagem incipiente sobre esse tema nos
cursos de graduação. Frente a isto, faz-se necessária a
inserção desses conteúdos nas disciplinas, assim como a
realização projetos extensionistas e/ou de pesquisas em
parceria com os serviços de energência.
MORAIS, Sheila Coelho Ramalho Vasconcelos; MONTEIRO,
Claudete Ferreira de Sousa; ROCHA, Silvana Santiago. O cuidar
em enfermagem à mulher vítima de violência sexual.Texto
Contexto Enferm, v. 19, p.55-60, 2010.
2
BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 7.958, de 13 de
março de 2013. Estabelece diretrizes para o atendimento às
vítimas de violência sexual pelos proﬁssionais de segurança
pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde.
Diário Oﬁcial da União. Brasília, DF; 2013.
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Introdução: A prisão preventiva é medida cautelar
possível durante o inquérito policial, desde que haja
prova da materialidade e indícios de autoria do delito,
preenchidos os requisitos legais e presentes o fumus boni
iuris e o periculum in mora. Um tenente da PMPB, junto
com outros policiais, realizava atividade de Inteligência
na zona sul da capital paraibana, quando foi baleado
nas costas, e morreu. Dentre os suspeitos do crime, pai
e ﬁlho, sendo o primeiro, um sargento da PMPB, e o
ﬁlho, já investigado pela vítima devido à participação em
outros delitos. A arma do crime foi encontrada na casa
do sargento, localizada próxima ao local do homicídio. Os
demais policiais reconheceram os acusados, entretanto,
seus testemunhos eram prova circunstancial, sendo
necessário ser amparada por outros elementos que,
analisados em conjunto, dessem ao julgador certeza da
autoria. Assim, a prisão preventiva dos suspeitos só foi
expedida antes de 24 horas do fato, tomando como base
os resultados do laudo de confronto balístico.
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi demonstrar o
papel do exame de confronto balístico como subsídio
à determinação da prisão preventiva dos acusados do
crime de homicídio ocorrido no mês de fevereiro de
2016 no estado da Paraíba.
Metodologia: O confronto balístico foi realizado em três
armas: duas pistolas (calibres .380 e .40) e um revólver
(calibre .38) que haviam sido apreendidas na residência
do Sargento, e recebidas no setor de Balística na manhã
seguinte ao fato, analisando-se preliminarmente a
eﬁciência das armas. Cerca de uma hora após a remoção
do projétil da vítima, este foi recepcionado pela perícia,
e realizadas as análises macroscópicas em todos os
objetos visando determinar o calibre (das armas e do
projétil) e o número de raias (sua profundidade, largura
e orientação) de modo a orientar a coleta dos projéteis
padrões necessários. Por ﬁm, foi realizado o confronto
no microcomparador balístico, o que possibilitou, em
poucas horas, a emissão do laudo.
Resultados e Discussões: O confronto balístico iniciou
com a análise macroscópica. O projétil recebido era de

calibre .38, o que possibilitou o descarte imediato das
duas pistolas. Ao analisar o revólver, veriﬁcou-se que o
calibre, número e orientação das raias eram compatíveis
com o projétil. Por ﬁm, realizou-se o confronto balístico
entre os projeteis padrões e o projétil retirado da vítima,
sendo observadas convergências de microestriamento
(Figura 1) suﬁcientes para um diagnóstico preciso,
portanto havendo a vinculação do projétil ao revólver
calibre .38 encontrado na residência do suspeito.
Figura 1: Comparação Projétil Padrão e Projétil Questionado –
convergências de microestriamento

Fonte: Dados da pesquisa

Esse resultado forneceu indícios suﬁcientes de autoria
do delito. Conforme Misse (apud MISSE, 2011)¹, quando
há provas que facilitam a demonstração do fato, tornase propício ao órgão de proteção do estado o início do
processo de incriminação, uma vez que se pauta na
validez e na racionalidade. Sendo assim, o Laudo de
Confronto Balístico possibilitou a emissão do pedido de
Prisão Preventiva em pouco menos de 24 horas após
o homicídio, o que reforça o papel da Perícia Criminal
como auxiliar da Justiça.
Conclusão: No caso em tela, o Laudo de Confronto
Balístico foi essencial para que o Juiz tivesse elemento
de certeza quanto ao indício de autoria, critério
fundamental para a decretação da Prisão Preventiva.
MISSE, M. O papel do inquérito policial no processo de
incriminação no Brasil: algumas reﬂexões a partir de uma
pesquisa. Revista Sociedade e Estado - Volume 26 Número 1
Janeiro/Abril, 2011. P. 15-27
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Introdução: A Biologia Forense é uma área que utiliza
os conhecimentos biológicos como meio de investigação
e resposta a crimes cometido a seres humanos ou ao
meio ambiente. Há pouco tempo, parte da população
começou a se interessar e dar importância para esta
ciência no desvendamento de crimes, fato esse que
pode ser justiﬁcado, pelo crescente alastramento de
programas de televisão, ﬁlmes, documentos e séries
sobre o assunto (DIAS FILHO, 2010). Com base na
importância e na divulgação da área do biólogo forense,
houve o interesse em saber se os estudantes do curso
de Ciências Biológicas de diversos períodos e de duas
instituições diferentes (pública e privada), possuem
algum conhecimento ou interesse pela área.
Objetivos: Avaliar o conhecimento e o interesse dos
estudantes do curso de Ciências Biológicas de duas
instituições do Recife-PE pela biologia forense.

para o conhecimento e investigação de novas áreas é
fundamental. Nota-se que neste aspecto os discentes
são menos estimulados pelos professores. (Tabela 1).
Freire (2007) aﬁrma que é fundamental que o docente
aguce a curiosidade do aluno para que este desperte o
desejo mais amplo pelo saber de forma mais intensa.
Tabela 1. Conhecimento e interesse de discentes de Biologia sobre
a área de Biologia Forense.
(%)
Sim

Não

Outros

Você tem curiosidade por investigações
criminais?

82,5

17,5

0,0

Você conhece a Biologia Forense?

70,0

25,0

5,0

A Biologia Forense está ligada ao seu dia-a-dia?

32,5

60,0

7,5

Conhece as áreas da Biologia Forense?

75,0

12,5

12,5

Você se interessa pela área Forense?

65,0

35,0

0,0

(N=40 entrevistados/as)

Metodologia: O presente trabalho tratou-se de um
pesquisa quantitativa-qualitativa, sobre o conhecimento
e interesse de estudantes sobre a biologia forense.
O questionário foi aplicado a 40 alunos dos cursos de
Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
e da Faculdade Frassinetti do Recife (Faﬁre), ambas
localizadas em Recife-PE, do 5.° ao 9.° período. Os dados
obtidos foram expressos em percentagem.

Conclusão: O trabalho desenvolvido em sala de
aula pelos docentes durante a formação discente é
fundamental para despertar o interesse dos estudantes
para áreas da biologia que são menos exploradas. É
fundamental que esse despertar seja mais ousado e
empolgante, demonstrando os pontos de inovação e
desenvolvimento entre essas áreas e suas correlações
com o cotidiano. Neste aspecto a Biologia Forense tem
grande destaque.

Resultados e Discussões: A análise dos dados permitiu
veriﬁcar que os discentes veem a análise criminal como
uma área importante em que a biologia pode contribuir,
tendo ainda conhecimento da área destinada a essas
análises (Forenses). No entanto, foi clara a menor
percepção de como essa ciência pode estar envolvida
em outras áreas do cotidiano. Segundo Pujol et al.
(2008), mesmo com ampla aplicação em diversos setores
da vida, ainda existem lacunas a serem preenchidas. E
isso, pode estar ligado a formação de base do biólogo.
Onde, o estímulo dado em sala de aula pelos professores

DIAS FILHO.C.R. e ANTEDOMENICO.E.A. Perícia Criminal e a
Interdisciplinaridade no Ensino de Ciências Naturais. Química
Nova na Escola, v.32, p.67-72, 2010.
FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. 30ª
Edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2007.
PUJOL-Luz, J.; P. Francez; A. Ururahy-Rodrigues & R.
Constantino.2008.
The
black-soldier
ﬂy,
Hermetia
illucens(Diptera, Stratiomyidae),used to estimate the
postmortem interval in a case in Amapá State, Brazil. Journal
of Forensic Sciences53: 476–478.
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Introdução: O trabalho proposto é o resultado de
uma pesquisa para obtenção do título de mestre em
Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas/
RJ e trata da discussão de melhorias no modelo
organizacional para a relação entre a Perícia Criminal
e a Investigação Policial, no qual seja possível, a um
só tempo, uma atuação mais integrada, harmônica,
autônoma e independente da primeira em relação
à segunda. Inicialmente são apresentados o tema
estudado seus objetivos, delimitação e relevância,
incluindo uma análise panorâmica da Criminalística e
suas inter-relações com o Sistema de Justiça Criminal,
de modo a demonstrar o seu potencial no procedimento
investigatório.

1. Análise dos processos: Requisitos para a maior efetividade da
investigação:
Equipe de Investigação

Perícia Criminal

Rápida chegada ao local da
ocorrência e preservação do loca e
início imediato de lidentiﬁcação e
localização testemunhas, etc.

Início da perícia e repasse de
informações julgadas pertinentes ao
pessoal da investigação

Presença simultânea de ambas
as equipes na cena de crime e
interação entre elas.

Presença simultânea de ambas
as equipes na cena de crime e
interação entre elas.

Troca de informações /percepções
com a equipe de perícia.

orientação quanto a novas
possibilidades de exames /
direcionamento das investigações.

Cruzamento de informações da
investigação/ da perícia.

Balizamento/sugestão de novos
exames periciais

2. Questionário digital

Objetivos: Busca-se com a proposta contribuir para
alterar o modelo usual em que a Perícia Criminal atua
em geral, de forma bastante limitada, pontual e, muitas
vezes, de forma interna à investigação, para um modelo
que possibilite um processo paralelo entre esta e aquela,
ressaltando a importância da aplicação da criminalística
como ferramenta de excelência na investigação
criminal.
Metodologia: A metodologia de pesquisa utilizada,
consistiu numa detalhada análise dos processos de
investigação policial e perícia criminal, tendo por
balizamento os fundamentos da análise de processos,
em uma pesquisa exploratória com Peritos Criminais
Federais de diversas áreas e locais de atuação, na
realização de entrevistas com peritos e cheﬁas da perícia
criminal federal e na análise de casos reais. Utilizandose de todas essas análises e à luz do vasto levantamento
bibliográﬁco efetivado, buscou-se identiﬁcar os
problemas e propor mecanismos de melhoria do modelo
organizacional da Perícia e da Investigação Criminal.
Resultados e Discussões: A pesquisa possibilitou
resultados em quatro diferentes planos ou dimensões,
já que a pesquisa se ocupou de diferentes ferramentas
de estudo:

Resultado da pesquisa sobre presença da equipe de
investigação nos locais de crime na Polícia Federal.
Há ainda os resultados das entrevistas e das análises
de casos reais que demandam uma discussão mais
aprofundada.
Conclusão: O estudo mostra, a necessidade de maior
integração entre a equipe policial e a perícia criminal nas
investigações envolvendo locais de crime no âmbito do
Departamento de Polícia Federal. Além disso, o estudo
indica a necessidade do estabelecimento de novos
procedimentos incluindo a criação de protocolos de
trabalho.
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Introdução: Um banco de dados para microvestígios
forenses é um recurso importante que até o presente
momento não teve a sua potencialidade explorada1.
Por sua natureza heterogênea, utilizar estrutura de
dados tradicionais para atender as especificidades
inerentes à cada categoria da evidência a ser produzida
necessita.

Figura 1 - Diferença estrutural em bancos de dados

Objetivos: Este trabalho se destina a propor uma
arquitetura de banco de dados não relacional como
possível solução para a uniﬁcação dos bancos de
microvestígios forenses existentes no mundo.
Metodologia: Para cada novo conjunto de dados a ser
adicionado no banco de dados uniﬁcado, deve-se levantar
os atributos necessários para a sua correta identiﬁcação.
Esses atributos são determinados por peritos da área
forense, pois devem possuir especiﬁcidades suﬁcientes
a diferenciar duas entidades distintas. Para que dados
populem um banco previamente deﬁnido, é necessário
respeitar os protocolos de coleta especiﬁcados para
cada categoria de microvestígios2.
Resultados e Discussões: Devido a natureza heterogênea
dos microvestígios, utilizar uma estrutura de dados
única que atenda diversos casos de uso com banco de
dados relacionais é custosa operacionalmente3. A cada
incorporação de novas categorias de microvestígios
forenses, implica na criação de novas tabelas, ou
até mesmo colunas. Tais inclusões necessitam,
impreterivelmente, de alterações no mecanismo de
busca e adequação dos dados que já estão presentes no
banco. Outro impacto que é possível ser destacado é o
aumento do espaço em disco ocupado pelo banco com
informações que não necessariamente são essenciais
para a tipiﬁcação e individualização de evidências.
Uma forma de otimizar os recursos operacionais é a
utilização de bancos de dados não relacionais. Esse tipo
de banco de dados não necessita de colunas simétricas
em todos os campos, o que permite englobar diferentes
informações em apenas um banco de dados. A Figura 1
ilustra a diferença entre os bancos de dados relacionais
e não-relacionais.

Enquanto os bancos de dados relacionais podem
necessitar de diversas tabelas auxiliares para implementar
a associação do conjunto de dados, os não relacionais
utilizam apenas uma coleção para tal. O diferencial entre
as vertentes RDB (Relational Database) e NoSQL (Not
Only SQL) é que a primeira exige uma estrutura constante
dentro de uma tabela, enquanto a segunda permite que
as entradas tenham formatos e tamanhos distintos. Essa
peculiaridade do NoSQL preenche a lacuna presente no
processo de catalogar os microvestígios forenses, por
não exigir a adequação dos dados previamente inseridos
advindos de um novo método de organizar e catalogar
as entidades no banco.
Conclusão: O banco de dados não relacional permite
englobar os elementos de uma forma mais simpliﬁcada
e coesa, permitindo otimizar os recursos operacionais
necessários para se efetuar buscas em um banco de
imensas dimensões.
Agradecimento: CAPES – Edital 025/2014 pró-forenses;
Departamento de Polícia Federal – Seção Técnico
Cientíﬁca; Programa de Pós-graduação em Engenharia
Biomédica – Engenharia Forense – UTFPR.
OLIVIER, Martin S. Digital Investigation, v. 5, p. 115-123, 2009.
YOON, Jongseong, et al. Digital Investigation, v. 17, p. 53-65,
2016.
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Introdução: A análise minuciosa do ambiente de um local
de crime é crucial para identiﬁcar o agressor ou, ainda,
enriquecer provas já detectadas macroscopicamente.
Esses vestígios deixados pelo indivíduo muitas vezes
passam despercebidos até para o próprio criminoso. Por
exemplo, analisando os pólens daquele ambiente pode se
tipiﬁcar a região onde o suspeito esteve, ou mesmo a sua
origem. O problema do pólen, é a sua ínﬁma dimensão, em
se tratando de vestígios. O processo de coleta é minucioso,
bem como seu tratamento. Contudo, uma vez coletado e
armazenado em um banco de dados, faz-se necessária a
identiﬁcação de forma automática, para operacionalizar
a investigação criminal. Uma ferramenta computacional
de reconhecimento de padrões é poderosa para isso. A
biblioteca OpenCV, por exemplo, é relativamente fácil de
aplicar e oferece uma vasta bagagem de recursos a ser
utilizados para estas ﬁnalidades.
Objetivos: Esse trabalho tem por objetivo apresentar
alguns recursos da ferramenta OpenCV, na tentativa de
estabelecer padrões de reconhecimento em imagens
palinológicas previamente conhecidas na literatura.
Metodologia: A Figura 1 ilustra uma imagem de pólens que
podem estar impregnados nas vestimentas de suspeitos
em uma cena de crime e seu pré-processamento.
Figura 1: exemplos de pólens encontrados

Primeiramente, a imagem deve pré-processada, tendo em
vista que está sujeita a ruídos que possam diﬁcultar a análise.
Nessa etapa, devem ser utilizadas técnicas para contraste,
equalização do histograma de cores e redução de ruídos,
usando uma variabilidade de ﬁltros. Em seguida, a imagem
é subdividida, processo chamado de segmentação. Nessa
fase, os objetos são classiﬁcados, por exemplo, pela cor ou
textura. Existem duas propriedades, ambas em escala de
cinza, que os algoritmos de segmentação seguem, que são
a descontinuidade e a similaridade. O primeiro atributo
consiste em particionar a imagem com base em mudanças
bruscas de níveis de cinza, possibilitando a identiﬁcação de
linhas, curvas, ou pontos presentes. Trata-se de evidenciar

os limites de um objeto do restante da imagem. Já na
similaridade, o algoritmo usado é baseado em técnicas
de limirialização, crescimento por regiões, ou partição e
aglomeração. Após a etapa da separação, o passo seguinte
é reconhecer o que cada uma dessas classes representa.
Nessa fase, trabalha-se com visão humana e computacional,
pois o entendimento de uma imagem envolve padrões
e esses, por sua vez, são estipuladas pelo homem. Estas
técnicas de reconhecimento de padrões são agrupadas em
três categorias: estatísticas, estrutural e neural. O próximo
passo é interpretar os padrões reconhecidos, que é um
processo de extrema complexidade e que por isso requer,
muitas vezes, aproximações. No caso do rastreamento
do pólen, por exemplo, seria necessário trabalhar
conjuntamente com banco de dados e aprendizado de
máquina. Ou seja, deve existir previamente um banco de
informações acerca dos diferentes pólens existentes e suas
características. É imprescindível o conceito de grafo nessa
pesquisa.
Resultados e Discussão: Algumas imagens de pólens
estão sendo cedidas pela USP-SP ao grupo de engenharia
forense da UTFPR, onde está sendo criado o banco de
dados palinológico. O processamento inicial das imagens
mostrou que o OpenCV pode ser aplicado a contento em
alguns tipos de pólens com forma isométrica. Contudo,
o sistema se encontra na fase de especiﬁcação.
Conclusão: O sistema para reconhecimento de padrões
pode ser extremamente complexo, dependendo do
tamanho do banco de dados dos microvestígios e
sua variabilidade. Contudo, o OpenCV, por ser uma
ferramenta acadêmica, pode vir a ser muito didático
para o estudo de padrões, especialmente de pólens, por
se tratar de um microvestígio bastante frequente em
qualquer cena de crime e que merece a atenção otimizar
a coleta, análise e processamento.
Agradecimento: Agradecemos à CAPES, Universidade
Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Programa de
Pós-graduação em Engenharia Biomédica – Engenharia
Forense e ao Departamento de Polícia Federal (DPF)
pelo apoio à pesquisa forense.
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Reconhecimento de Imagens Digitais utilizando Redes Neurais
Artiﬁciais, 2005.
[2] MARENGONI, M.; STRINGHINI, D., Tutorial: Introdução à visão
computacional usando OPenCV, RITA, Volume XVI, Nº1, 2009.
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Introdução: O presente se refere a um incêndio criminoso
de dois veículos, em que material recolhido na cena de
crime foi submetido a uma metodologia que permitiu a
extração de perﬁl genético a partir de impressões papilares
[1]. Tal método, também denominado touch DNA,
depende de uma série de fatores, como a porosidade da
superfície suporte, tipo de pele e oleosidade do indivíduo
(que se reﬂete na quantidade de amostra depositada)
[2-4]. No caso exposto, o sucesso na obtenção o perﬁl
genético foi a principal motivação deste trabalho. No
referido atendimento corroboraram para a conclusão de
ação humana e intencional a existência de dois focos de
incêndio distintos e simultâneos, além do posicionamento
dos veículos (Figura 01) interrompendo principal rota de
acesso policial e uma ocorrência concomitante de explosão
de ATM. A hipótese de ação criminosa foi reforçada pela
presença de embalagem do tipo PET, vazia, porém com
forte odor de gasolina, a poucos metros de um dos
veículos, a qual foi arrecadada para exames posteriores.
Figura 01 – veículos incendiados.

de iluminação oblíqua aos elementos papilares.
Agentes reveladores não propiciaram o realce das
impressões, devido à aderência do material que a
embalagem transportara.
Figura 02 – (a) Embalagem arrecadada. (b) Uma das áreas
delimitadas como R2.

Resultados e Discussões: O perﬁl genético obtido
foi adicionado à Rede Integrada de Bancos de Perﬁs
Genéticos (RIBPG), criada com o respaldo do Decreto
nº 7.950 de 2013 [6], enquanto as impressões papilares
foram perenizadas por registros fotográﬁcos. Estudos de
touch DNA têm sido realizados com apoio da instituição
em parceria com a UTFPR7, com resultados promissores
para utilização da técnica.
Conclusão: Os resultados obtidos conﬁrmam a
importância do processamento de evidências de forma a
preservar o máximo de elementos identiﬁcadores, ainda
que para confrontos futuros.

Metodologia: Inicialmente, a embalagem foi submetida
à inspeção visual, sendo delimitadas as seguintes regiões,
conforme se observa na Figura 02:
a) R1 - impressões sobrepostas e esfregaços, com baixa
probabilidade para uso em confrontos. Dessas áreas
coletou-se material biológico, totalizando seis swabs,
os quais, no Laboratório de Genética Molecular foram
submetidos à extração automatizada pelo EZ1 DNA
Investigator Kit (QIAGEN), segundo procedimento
descrito pelo fabricante [5]. O DNA obtido foi
ampliﬁcado por PCR, utilizando-se do sistema
comercial Power Plex 16HS (Promega), perfazendo
um total de quinze regiões microssatélites distintas.
A análise ﬁnal revelou, em duas das áreas R1, perﬁl
único de indivíduo do sexo masculino contendo todas
as quinze regiões informativas.
b) R2 - impressões promissoras para posterior confronto
papiloscópico. Foram fotografadas com escalas
milimétricas aﬁxadas próximas a cada área e emprego

INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DO PARANÁ - ICPR. Laudos
Periciais 5680/2015 e 6567/2015 - Curitiba/PR, 2015.
2
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studies. Forensic Science International: Genetics, vol. 11,
p137–143, 2014.
3
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4
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Introdução: Desde novembro de 2013, pelo menos,
há menção do uso de VANTs (Veículos Aéreos Nãotripulados), especiﬁcamente os RPAs (Remotely-Piloted
Aircraft), na perícia criminal brasileira1,2,3,4. O mercado
de compra e venda destas aeronaves, popularmente
conhecidas como ‘drones’, está cada vez mais freqüente
e acessível para um amplo leque de consumidores e
para as mais diversas ﬁnalidades, tais como: recreação,
uso cientíﬁco, perícias diversas, etc.
Objetivo: objetivo do presente trabalho é apresentar as
principaiscaracterísticasdoRPAutilizadoexperimentalmente
na Equipe de Perícias Criminalísticas de Ourinhos/SP (EPCO),
mostrar o seu uso potencial para ﬁnalidades ambientais, e
recomendar a utilização consciente deste aparelho para os
demais peritos criminais brasileiros.
Metodologia: este trabalho, foi utilizado o drone ‘Phantom
3 Standard’ (https://www.dji.com/phantom-3-standard),
cujas principais características são apresentadas na Tabela
01, e a primeira utilização experimental na EPCO foi num
incêndio em uma área ambiental (morro) de difícil acesso
para a equipe pericial, e o perito criminal decidiu realizar a
veriﬁcação da materialidade do crime através da utilização
do RPA supramencionado. Para isso, foi realizado um vôo
panorâmico na área afetada e as fotos serão mostradas
neste trabalho.
Tabela 01. Características técnicas do VANT utilizado de forma
experimental na Equipe de Perícias Criminalísticas de Ourinhos/SP.
Drone ‘Phantom 3 Standard’
Alcance do controle
Altura permitida
Armazenamento do SD
Autonomia da bateria
Custo
Inclinação do Gymbal
Peso
Plataforma
Resolução da câmera
Velocidade máxima

1 Km*
120 m**
Expansível até 64 GB
~ 25 min
U$ 499,00
-90º a +30º (120º)
1.216 g
Multirrotor
2,7 K (2704 x 1524) / 12 MP
57,6 Km/h

* Tanto o fabricante quanto a legislação pertinente sobre VANTs
recomenda não perder de vista o aparelho.
** Embora o aparelho possa trafegar acima desta altura,
existem normas internacionais vigentes e também nacionais que
estabelecem este limite de segurança.

Resultados e Discussões: omo é possível veriﬁcar na
Figura 01, a área incendiada (delimitada pelas setas
pretas) está localizada numa encosta e estende-se
parcialmente para a parte mais alta do morro, área de
difícil acesso para a equipe pericial (presente na seta
amarela mostrada na foto).

Figura 01. Local do incêndio (delimitado pelas setas) em uma
área ambiental do Estado de São Paulo/SP.

O resultado do uso do drone ‘Phantom 3 Standard’ na
perícia realizada mostrou-se bastante satisfatório e
atingiu o objetivo requerido. É importante mencionar
que esta tecnologia pode ser bastante útil em outros
crimes ambientais, acidentes de trânsito, perícia
diversas em engenharia, danos em patrimônio, entre
outras ocorrências. A perspectiva deste trabalho agora é
realizar uma estimativa da extensão aproximada do dano
ambiental em áreas afetadas por este tipo de ocorrência
e também em outras perícias através da análise das
imagens de alta deﬁnição fornecidas pelo aparelho.
Conclusão: Há uma ampla variedade de utilização dos
VANTs na perícia criminal, e a consciência da utilização
adequada é essencial para a aplicação desta tecnologia.
Recomenda-se o estudo da legislação especíﬁca sobre
o tema (como a Instrução suplementar nº 21-002 da
ANAC), tanto em nível federal quanto estadual.
Agradecimentos: A todos os colegas da Equipe de
Perícias Criminalísticas de Ourinhos/SP, pela paciência e
incentivo do uso de novas tecnologias na perícia criminal
paulista.
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Introdução: Imagens de circuitos fechados de
televisão captaram a aeronave Cessna Citation 560
XLS+ de matrícula PR-AFA nos instantes anteriores
à sua colisão na cidade de Santos no dia 13/08/2014.
Tais imagens permitiram estimar um intervalo de
velocidade aerodinâmica entre 338 e 378 KIAS para uma
conﬁabilidade de 95%. Tal intervalo é extremamente
elevado para a aeronave em questão, demandando
a determinação da trajetória anterior como forma de
explicitar as razões de tão elevada velocidade.
Objetivo: O objetivo consiste em simular
matematicamente a trajetória prévia da aeronave
de forma a se obter cenários capazes de produzir
velocidades de colisão situadas entre 338 e 378 KIAS.
Metodologia: Foram utilizadas duas metodologias, a
primeira considerando-se o cômputo de energia total
da aeronave (energias cinética e potencial) e a segunda
através de dados extraídos de um equipamento Full
Flight Simulator (FFS) para obtenção de modelos por
regressão multivariada.
Resultados e Discussões: O computo da energia total
da aeronave levou em consideração o ganho de energia
proporcionável pelos motores em termos de aumento
de altitude por unidade de tempo (no regime de máxima
potência contínua), de forma a se determinar a duração
do voo para o acumulo da energia necessária à colisão,
conforme demonstrado na tabela abaixo.

Para os dados de entrada apresentados, a tabela acima
demonstra que seriam necessários entre 33 e 48 segundos
de voo para que a aeronave sinistrada adquirisse a energia
requerida para a colisão. Considerando-se a distância
entre os locais de entrada na simulação (Monte Serrat) e
o de colisão, um mergulho direto entre os mesmos torna-

se impossível, uma vez que requereria sensivelmente
menos tempo de voo para as mesmas condições. Da
mesma forma, os dados extraídos do FFS foram na
mesma direção que o computo da energia total, uma
vez que o modelo obtido para mergulhos (R² de 99,15%)
revelou que seria necessária uma velocidade inicial de
pelo menos 261,71 KIAS para se atingir o intervalo de
338 e 378 KIAS na colisão, o que é inverossímil para
uma operação de arremetida do Cessna Citation 560
XLS+. Através dos dados do FFS para ascensão seguida
de mergulho foram obtidos 4 modelos (R² variando de
80,19 a 92,81%) que permitiram analisar 26 cenários
limites para as variáveis consideradas relevantes, sendo
que a tabela abaixo resume os intervalos dos principais
elementos resultantes.

Observa-se que nenhum dos 26 cenários analisados
alcançaria o intervalo de 338 e 378 KIAS na colisão caso
se adotasse o regime de máxima potência contínua,
sendo necessário para tanto o regime de máxima
potência disponível.
Conclusão: Com base na simulação apresentada foi
possível determinar que a aeronave sinistrada ascendeu
de forma expressiva previamente à colisão, estimando-se
razões médias de subida de pelo menos 6.500 fpm e de
descida de pelo menos 13.000 fpm. A ascensão iniciouse com velocidade de pelo menos 165 KIAS e altitude
entre 800 e 1.000 ft, alcançando pelo menos 3.770 ft
no seu ápice. Determinou-se ainda que a aeronave
manteve o regime de máxima potência disponível nos
seus motores e que a velocidade no ápice era próxima à
perda de sustentação da aeronave.
Agradecimento: Agradecemos ao DPF Rubens José
Maleiner, pelo imenso apoio e incentivo dados às perícias
de sinistros aeronáuticos no âmbito da Polícia Federal.
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Introdução: O documento Estratégia Nacional para
Redução dos Acidentes do Trabalho 2015-2016 apontou
que houve 2.797 acidentes do trabalho fatais em 2013
no Brasil. A Lei 8.213/911 deﬁne acidente do trabalho
como sendo aquele que ocorre no exercício do trabalho
a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos
segurados, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte ou a perda ou redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o
trabalho. Segundo José Luiz Pazeto2, delegado titular da
Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho no
Espirito Santo, os casos investigados são mais complexos,
pois necessitam de diversos laudos periciais e relatórios
técnicos para comprovar a culpa ou inocência dos
envolvidos.
Objetivos: O presente trabalho tem por objetivo
apresentar o uso do Método da Árvore de Causas (ADC)
na análise das causas e no entendimento da dinâmica de
acidente de trabalho com vítima fatal.
Metodologia: A metodologia empregada foi um estudo
de caso. Após a realização do levantamento habitual
em local de morte violenta, onde um trabalhador da
construção civil caiu de um andaime e veio a falecer
no local, aplicou-se a metodologia ADC na análise das
causas do acidente de trabalho com vítima fatal. O
método ADC é composto por princípios e regras que
possibilitam identiﬁcar os fatores envolvidos na gênese
de um acidente de trabalho. Assim, foram coletadas as
informações, organizados os fatos, montado a árvore e
feita a leitura e interpretação da árvore.
Resultados e Discussões: Objetivando identiﬁcar as
causas de um acidente de trabalho com vítima fatal
por meio do uso do Método da Árvore de Causa, a
tabela 01 mostra a organização dos fatos coletados no
local periciado e a ﬁgura 1 apresenta a árvore de causa
montada considerando os fatos coletados no local da
ocorrência.

Tabela 01 – Organização dos fatos.
Fato

Componente

Telhado da ediﬁcação está sendo reformado

○

Tarefa

□

Meio de trabalho

□

Sr. Geraldo executa trabalho em altura
Sr. Geraldo não usa equipamento de
proteção

□/○

Meio de trabalho

Sr. Geraldo cai

Tarefa

○

Sr. Geraldo bate com a cabeça no banco de
madeira

Tarefa

○

Indivíduo

○

Sr. Geraldo fratura o crânio

Figura 1 – Árvore de Causa.

Analisando a árvore de causa montada, pode-se
perceber que o acidente de trabalho que vitimou o Sr.
Geraldo teve como causa a execução do trabalho em
altura e sem o uso de EPI (equipamento de proteção
individual). Porém, algum outro fator, que a perícia não
pode precisar, corroborou para que o acidente ocorresse;
como exemplo, o Sr. Geraldo estava sobre a telha que
não aguentou o seu peso.
Conclusão: Com base na metodologia empregada para
análise de causas de acidente de trabalho com vítima
fatal, conclui-se que o método da Árvore de Causa auxilia
no entendimento da dinâmica da ocorrência e, permite
uma visualização mais ampla dos fatos que contribuíram
para que ocorresse o acidente, não se limitando a
identiﬁcar como causa do acidente o ato inseguro do
trabalhador.
Lei n° 8213 de 24 de julho de 1991.
Pazeto JL. Acidentes de trabalho são casos complexos de
investigação. Disponível em: http://www.idisa.org.br/site/
documento_4999_0__acidentes-de-trabalho-sao-casoscomplexos-de-investigacao..html
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DE VESTÍGIOS EM LOCAIS DE CRIME: UMA
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Introdução: Locais de crimes são normalmente ricos em
vestígios e devem ser muito bem explorados pela perícia
criminal. Uma das ferramentas utilizadas pelos Peritos
Criminais nesses locais são as luzes forenses, as quais
exercem um papel importante na busca de evidencias
em locais de crimes, pois combinadas com ﬁltros ópticos,
são capazes de identiﬁcar diversos resíduos que não
poderiam ser vistos. O presente trabalho foi desenvolvido
com o objetivo de identiﬁcar perﬁl de cores obtidos
após irradiação de luzes forenses em materiais diversos
conhecidos como importantes vestígios periciais. Para
melhor interpretação dos dados, foi utilizada análise por
componentes principais (PCA) a partir do perﬁl de cores
em vermelho, verde e azul (RGB) obtido das imagens.
Objetivos: Identiﬁcar o perﬁl de cor de vestígios
submetidos a luzes forenses.
Metodologia: As amostras foram submetidas à aplicação
da energia luminosa em local apropriado mantendo-se
sempre o mesmo padrão de luminosidade combinadas
com o aplicativo ColorGrab capaz de identiﬁcar o perﬁl
RGB de cada cor. Foram utilizadas amostras de ﬁos,
ﬁbras e pelos de animal de diversas cores, sangue,
molho de tomate, urina e óleo mineral. Os dados foram
submetidos à análise de componentes principais (PCA)
usando o programa Chemoface.
Resultados e Discussões: Todas as amostras foram
submetidas a aplicação de luzes forenses em
comprimentos de onda variados, sendo a de 455 nm
a que melhor diferenciou os vestígios. O quadro 1
apresenta os vestígios utilizados bem como o perﬁl RGB
de cada um dos materiais. Importante destacar que a
análise visual não conseguiu distinguir os vestígios pois
muitos possuíam cores semelhantes porém o estudo do
perﬁl RGB combinado com a análise por PCA mostrouse eﬁciente conforme ﬁgura 1. Foi possível realizar uma
separação dos vestígios pela análise do gráﬁco de PCA
sendo esse método estatístico altamente eﬁciente para
o estudo.
Conclusão: A utilização do aplicativo na obtenção de
imagens e sua decomposição de cores mostrou-se eﬁcaz
na determinação de vestígios em locais de crime sendo
que a diferenciação só pode ser feita dessa forma não

Quadro 1 – Vestígios analisados e o perﬁl de cor RGB de cada um
obtido com o aplicativo.
Amostra

Red (R)

Green (G)

Blue (B)

Sangue

138

3

206

Molho

225

4

163

Óleo

0

255

176

Urina

198

90

163

Fibra 1

251

144

255

Fibra 2

89

6

180

Fibra 3

196

23

187

Fibra 4

137

2

147

Cabelo 1

244

230

255

Cabelo 2

195

90

231

Cabelo 3

202

68

253

Cabelo 4

110

10

95

Pelo 1

218

65

220

Pelo 2

66

0

154

Pelo 3

170

39

197

Pelo 4

127

18

130

Figura 1 – Análise por componentes principais do perﬁl de cor dos
vestígios analisados.

sendo completamente eﬁciente apenas na observação
visual da cor. Tal procedimento pode ser facilmente
utilizado por Peritos Criminais em locais de crime.
Agradecimento: Ao PPI de Lavras e aos colegas Peritos
Criminais. À Universidade Federal de Lavras
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Introdução: Em 2005 foi desenvolvido um protocolo
forense prático (LAF/CEMEL), a ﬁm de obter informações
bioantropológicas mais conﬁáveis para serem utilizadas
em exames de ossadas de casos forenses encaminhados
para o Centro de Medicina Legal da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo
(CEMEL-FMRP-USP). Os parâmetros deste protocolo são:
sexo, ancestralidade, idade, estatura, destreza manual,
aspectos odontológicos, achados de lesões ósseas e
a presença de roupas e/ou pertences. Este protocolo
tem sido eﬁciente para a população atendida, embora
tenha sido criada com base em parâmetros deﬁnidos na
literatura internacional para população não brasileira.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi veriﬁcar quais eram
as técnicas existentes mais adequadas para a análise dos
parâmetros presentes no Protocolo LAF/CEMEL a serem
utilizados para esse grupo populacional.
Material e Métodos: Cento e vinte ossadas foram avaliadas
utilizando o Protocolo LAF/CEMEL, sendo noventa
esqueletos exumados do Cemitério Bom Pastor (Ribeirão
Preto/SP) e trinta ossadas enviadas para o LAF-CEMEL e
identiﬁcadas nos exames de rotina. Todas as ossadas foram
limpas, organizadas e submetidas à análise antropológica
completa seguindo o Protocolo LAF/CEMEL.

Resultados: Mesmo sendo o estado de conservação
dos esqueletos exumados considerado precário, foi
possível veriﬁcar que em 92,6% dos resultados obtidos
foram compatíveis com os dados ante-mortem entre
os parâmetros avaliados para cada indivíduo (guias de
sepultamento). Para os esqueletos, que haviam sido
enviados ao LAF-CEMEL e identiﬁcados, veriﬁcou-se que
em 96,7% dos casos houve compatibilidade de resultados
entre os dados ante-mortem e post-mortem.
Conclusão: Pode-se concluir que o Protocolo LAF/
CEMEL, independentemente de ter sido criado com
bases em parâmetros para populações distintas da
brasileira e não miscigenadas, se mostrou eﬁciente e
eﬁcaz para a identiﬁcação de ossadas que possuam
mais de uma ancestralidade. Esse resultado contribuiu
em casos ossadas em avançado estado de putrefação,
esqueletizadas, carbonizadas entre outros casos
forenses de identiﬁcação humana, que até o ano de
2005 não eram sequer examinadas. Contribuiu ainda
para inclusão de informações ante-mortem (estatura e
destreza manual) nas guias de sepultamento de forma
a viabilizar futuros estudos em antropologia com maior
controle de qualidade.
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Introduction: Soil vestige might provide accurate
information about the crime scene, through comparison
with previously mapped and analyzed locations [1]. The
X-ray ﬂuorescence (XRF) is a spectroscopic technique
that can be applied in Forensic Science to identify
and quantify elements in soils and fractions, with the
advantage of being fast, with good sensitiveness, for not
being destructive and demanding a reduced amount of
sample [2].

Results and Discussions: The graph in Fig. 1 shows the
inclusion of majoritarian elements of the sands (Si, Fe, Ti
and Ca) and clays (Al, Fe, Si and Ti) by XRF in the PCA. The
combination of sands and deferriﬁed clays XRF analyses
was the most eﬃcient scenery to separate the sites and
horizons into distinct groups.
Fig. 1. Scores and loadings of PCA. The numbers together with
letters next to the ellipses indicate the soils sites and horizons.
Loading tendencies for chemical elements by XRF (dashed lines).

Objectives: To analyze the sand and clay fractions of
soils by FRX in order to discriminate sites and horizons
of these soils.
Methodology: The study was carried out in the State of
Paraná, Brazil, more speciﬁcally in two neighborhoods
in the city of Curitiba (Cajuru and Boa Vista) and in two
towns of the metropolitan region of Curitiba – Colombo
(Alto Maracanã neighborhood) and São José dos Pinhais
(Colônia Rio Grande neighborhood) (Table 1).
Table 1. Characteristics of the sampled sites.
Samples
1-4
5-8
9-12
13-16
17-20
20-24
25-28
29-32

Location
1 - Cajuru
2 - Boa Vista
3 - Colônia Rio Grande
4 - Alto Maracanã

Horizon
A
B
A
B
A
B
A
B

The soil samples were submitted to H2O2 organic
matter extraction process, sand fraction separation and
physical fractioning in ultracentrifuge to separate clay
and silt. The clay fraction was submitted to treatment
with dithionite-citrate-bicarbonate (DCB) to extract
crystalline Fe oxides. The samples were submitted to
semi quantitative XRF by dispersive energy. Percentage
data of sand and clay elements were exported to a data
matrix and correlated through principal component
analysis (PCA) in Pirouette Multivariate Data Analysis
Software (version 4.5) by Infometrix.

Only two samples (7 and 10) were separated from their
respective groups (1B and 2A). Nevertheless, the sample 10
occupied the same quadrant of group 1B and the sample 7
occupied a central region of the graph, next to group 2A.
Conclusion: Results showed that only the elemental
semi quantitative characterization of the sand and clay
fractions were suﬃcient to discriminate sites and horizons
of the soils of the metropolitan region of Curitiba. This
methodology is highly recommended for possible site
identiﬁcation of minimal amounts of soil vestiges that
need to be analyzed quickly and non-destructively.
Acknowledgments: The authors acknowledge CAPES for
the scholarships and research grants.
Melo VF et al. Forensic Science International, v. 179, p. 123134, 2008.
2
Prandel LV et al. Radiation Physics and Chemistry, v. 95, p. 6568, 2014.
1
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Introdução: De acordo com o conceito criminalístico, mancha
é toda mudança de coloração, sujidade, ou acréscimo de
materiais estranhos, visíveis ou não a olho nu, observadas
em qualquer superfície, caracterizada pela deposição de
substância sólida, pastosa ou líquida, cuja natureza ou análise
do tempo poderá auxiliar o perito criminal a estabelecer um
vínculo de identidade entre o suspeito de um crime com o
local, a vítima ou instrumento usado no ato criminoso. As
manchas de sangue revestem-se de importância singular
na cena de crime, pois ao realizar o estudo de manchas de
sangue num local de crime, preliminarmente deve-se inferir,
através de um exame visual, quais manchas pertencem à
vítima, ou quais podem ser do autor, e ainda, quais teriam
sido produzidas pela movimentação deste a partir das
manchas de sangue pertencentes à vítima. O perito de
local deve estar atento à morfologia, posições e coloração
dessas manchas na cena de crime, detalhes que oferecem
informações acerca da dinâmica do fato, movimentação da
vítima e criminoso, bem como hora aproximada do evento.
O presente estudo de caso apresenta os exames realizados
pelos pesquisadores em um local de morte violenta por arma
de fogo, cuja vítima fora socorrida, falecendo no hospital
antes mesmo de poder prestar qualquer declaração. A perícia
somente foi acionada cinco dias após o fato. O crime se deu
no dormitório de um apartamento e o estudo de manchas
de sangue foi determinante para caracterizar que ali houve
um fato violento, e ainda a maneira como se desenrolou a
dinâmica do evento.
Objetivos: O objetivo do exame foi esclarecer a dinâmica
do crime e, principalmente, determinar a posição
da vítima em relação ao agressor(a), de maneira a
corroborar ou refutar as possíveis teses investigativas.
Metodologia: Durante os exames realizados no local
de crime foi utilizada a técnica de ﬁos, o emprego de
luz forense, bem como realizada a coleta de vestígios
biológicos para posteriores exames de DNA, na
pesquisa e estudo de manchas de sangue em local de
homicídio. Inicialmente os peritos empregaram técnicas
de varredura a olho nu e com auxílio de luz forense no
interior do apartamento, a ﬁm de pesquisar a presença
de manchas de sangue, não obstante o lapso temporal
de cinco dias do fato, e da limpeza realizada no imóvel,
bem como pesquisa de vestígios de tiro. Constatandose manchas no lençol da cama do casal, encontrado
no cesto de roupas sujas, e outras manchas de sangue
formadas por projeções nas paredes da suíte, e outras
por gotejamento no interior do guarda-roupas, os peritos
realizaram a identiﬁcação e registro desses vestígios, em

seguida empregaram a técnica de ﬁos, utilizando-se de
cordões, ﬁta adesiva para ﬁxá-los à parede, e transferidor
para traçar ângulos de projeção e área de convergência
dos ﬁos que caracterizava a posição do ferimento da
vítima, no instante do disparo. Em relação à pesquisa de
resíduos de tiro, aplicaram-se esparadrapos nas paredes
do quarto para exame de resíduograma de chumbo e
foi coletado um lençol. Por ﬁm procedeu-se a coleta de
amostras de tais manchas para exames de DNA.
Resultados e Discussões: As amostras de substância
avermelhada recolhidas in loco e enviadas para análise
nos laboratórios do Instituto evidenciaram que se
tratavam do sangue da vítima. Do material enviado para
análise físico-química em busca de vestígios de chumbo
(esparadrapos e lençol), foi evidenciado resultado positivo
para o esparadrapo numerado coletado na parede em
região situada a cerca de 1,49m de altura em relação
ao piso e a 0,67m de distância da porta do banheiro do
quarto suíte. As quatro manchas de sangue com formato
circular, situadas sobre a parede justaposta à cabeceira da
cama, e as duas situadas próximas à porta do banheiro,
eram do tipo impactadas/projetadas, cujas características
evidenciavam que estas foram “arremessadas” sobre a
parede, animadas por alta velocidade, incidindo sobre
a mesma, em um ângulo aproximado de 90°. Área de
convergência obtida a partir da “técnica de ﬁos” apontou
para um local aos pés da cama (lado oposto a cabeceira),
defronte a porta do banheiro suíte, distando em média
cerca de 2,00m da “parede do guarda-roupas”, a uma
distância média de 1,56m do piso.
* Foto parcial do local do crime e ilustração com a posição do
agressor(a) em relação à vítima.

Conclusão: Baseado nas evidências levantadas podese concluir pela seguinte dinâmica parcial do evento: a
vítima encontrava-se em pé, nas proximidades da porta
do banheiro, aos pés da cama, quando foi atingida por um
projetil de arma de fogo no rosto, disparada pelo agressor(a)
que se encontrava em pé na lateral esquerda da cama, a
uma distância considerada distante para efeitos forenses.
VELHO, Jesus Antonio, Karina Alves Costa e Clayton Tadeu
Mota Damasceno. Locais de Crime. – 1. Ed. – Campinas, SP:
Milennium Editora, 2013.
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Introdução: As diferentes estratégias reprodutivas das
plantas estão entre as capacidades mais admiráveis
da natureza. A dispersão por uma área mais ampla
aumentará a chance de que indivíduos encontrem
terreno favorável a seu desenvolvimento. A interação
animal-planta recebe considerável atenção no processo
co-evolutivo, assim, os processos de dispersão são tão
variados quanto as possibilidades de interações entre
o vegetal e o agente dispersor permitem. A zoocoria
(dispersão de diásporos por animais) recebe diversas
subdivisões de acordo com o grupo dispersor ou com
a forma de dispersão. Uma forma comum de interação
animal-planta é a epizoocoria, ou seja, diásporos que
migram aderidos externamente em animais, muitas
vezes em seus pelos. Na epizoocoria, a existência de
substâncias viscosas e adesivas, pequenos ganchos ou
cerdas, que grudam na pele ou nos pelos, fazem com
que os propágulos sejam transportados com eﬁciência
pelo animal dispersor. A dispersão vegetal, apesar de
muito bem conhecida ecologicamente, permanece
praticamente obscura para ﬁns forenses. A conexão que
pode ser feita entre um diásporo coletado em um cadáver,
com o ambiente onde houve contato e com o agressor,
pode ser essencial para a investigação criminal.
Objetivos: Considerando um caso real, toda exposição
anterior e acreditando na real possibilidade de utilizar
tais vestígios para que se tornem evidências, com
o devido registro, coleta, estudo e interpretação,
acreditamos ser relevante destacar o tema e propor o
presente trabalho.
Metodologia: Partindo dos espécimes coletados no
caso real, foram deﬁnidas as plantas de interesse para
a pesquisa. Foi utilizada a pesquisa bibliográﬁca em
diferentes fontes. Características como o nome cientíﬁco,
nome popular, locais de ocorrência onde possam ser
geralmente encontradas, porte geral da planta adulta
e morfologia distintiva dos diásporos, fazem parte da
pesquisa.
Resultados e Discussões: Os resultados que obtivemos
nos mostram 10 plantas produtoras de diásporos com
ocorrência na área metropolitana de Porto Alegre e nos
arredores. A Família Asteraceae foi a mais representativa
com três gêneros e uma espécie: Bidens spp, Soliva spp,

Xanthium spp e Acanthospermum hispidum. A seguir a
Família Malvaceae com dois representantes: Triunfetta
spp e Pavonia sepium. A Família Poaceae também teve
dois gêneros: Panicum spp e Cenchrus spp. As famílias
Phytolaccaceae e Fabaceae estavam presentes com
Petiveria alliacea e Desmodium spp, respectivamente.

Os vestígios botânicos gerados pelo contato entre
as plantas produtoras de diásporos, com a vítima e,
também, com o autor da agressão, seguem o princípio
de Locard e podem indicar o local da agressão e também
seu autor.
Conclusão: Materiais botânicos como diásporos, no
caso particular, são procedentes de plantas com habitat
geograﬁcamente deﬁnido e com alcance limitado através
dos fenômenos de endemismo e epizoocoria. No caso,
as roupas pessoais, ou mesmo o estofado/revestimento
de um veículo ou outro suporte capaz de fazer a adesão,
permitem ao perito concluir que houve contato e indicar
local e suspeito, esse é o papel da botânica forense.
Outros estudos são necessários, pois é imprescindível
despertar a atenção dos peritos e interessados no
tema para importância de valorar adequadamente tais
vestígios botânicos. Quando considerada a dimensão
e diversidade da ﬂora brasileira, depreende-se que a
botânica forense, como um todo, é subestimada, mesmo
que os diásporos não cumpram seu papel biológico de
dispersão e propagação da espécie, e sim, denunciem
seu ponto de origem, ou mesmo, o autor de um crime.
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O trabalho pericial de local de crime é fundamental para
a determinação da dinâmica de crimes. Neste caso, a
análise das evidências, levantadas momentos após o
fato, auxiliaram de forma determinante na desmontagem
da tese do autor do homicídio de tentativa de roubo,
seguida de perseguição da vítima. Este trabalho tem
como objetivo evidenciar a importância do trabalho
pericial em local de crime, assim como a análise de
manchas de sangue nestes ambientes. Foi realizada
uma minuciosa observação, descrição, varredura,
análise e interpretação de todos os elementos materiais
presentes no local do evento, com tomadas fotográﬁcas
e confecção de desenho esquemático. Foram utilizados
equipamentos de proteção individual, teste para sangue
humano, máquina fotográﬁca digital, trena digital,
escalas e sacos de papel para armazenamento de
evidências. De acordo com a análise das manchas de
sangue no piso do local constatou-se que havia manchas
por esfregaço, por transferência, acúmulo e escorrimento

(foto 01). Ainda foi evidenciado um revólver repousado
sobre a mão direita da vítima e um celular sobre o piso
do local. Analisando a palma da mão direita da vítima
constatou-se a presença de uma mancha de sangue
compatível com o desenho de um retângulo (foto 03).
Paralelamente, analisando o celular observado no local,
notou-se que em sua região anterior não havia manchas
de sangue e que em sua região posterior havia manchas
de sangue compatíveis com o desenho de dedos de
uma mão (foto 04). Dessa forma, aliando a ausência de
manchas de sangue na arma de fogo, inferiu-se que a
referida arma não estava na mão da vítima quando esta
repousou sobre o solo. Inferiu-se, ainda, que quando a
vítima se feriu e sangrou por seu braço e mão direita, a
mesma estava segurando o celular evidenciado no local.
Assim concluiu-se que o local do crime foi violado, tendo
o corpo da vítima sido arrastado pelo piso e que, ainda,
uma arma de fogo foi plantada na mão da vítima.
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Introdução: O uso de drones comerciais equipados com
câmeras de alta resolução (UHD), com custo acessível,
vem se tornando cada vez mais comum na área
pericial. Graças aos avanços dos sistemas embarcados,
sensores, baterias, e da existência de programas
para o processamento das imagens, pode-se planejar
previamente o sobrevoo de áreas e extrair diversas
informações úteis dos modelos. Antes, porém, é
necessário conhecer os diversos parâmetros operacionais
(autonomia, alcance) e a acurácia das medidas, já que
estes podem delimitar a sua aplicação em campo.
Objetivos: Determinar, em condições reais, os principais
parâmetros operacionais da aeronave, tais como
autonomia, alcance e resolução das fotos, assim como
uma estimativa da acurácia dos modelos gerados
(ortomosaico, DEM, modelo 3D).
Metodologia: Foram realizados dois experimentos com
drone da marca DJI, modelo Inspire1, equipado com
bateria de 5.700mAh e câmera FC350 (12Mp), acoplada
a gimbal Zenmuse X3. No primeiro experimento, para
determinação dos parâmetros, foram realizados 11
voos sobre ilhas do rio São Francisco com o objetivo
de identiﬁcar plantios de Cannabis sativa (maconha).
Os planos de voo foram deﬁnidos a partir da base de
dados histórica de operações policiais e executados de
forma automática através do aplicativo Litchi. A acurácia
das medidas foi determinada a partir do levantamento
de área de 262m x 82m, no Porto do Recife. O voo foi
realizado a 60m de altura, com auxílio do aplicativo
Pix4DCapture. No solo, foram escolhidos 21 pontos para
medição das coordenadas com GPS GeoXH, acoplando
a uma antena Zephyr�. Os valores medidos foram
corrigidos pela RBMC da estação mais próxima e dados
do MAPGEO2015. Foram escolhidos 12 desses pontos
para georreferenciar os modelos gerados no programa
PhotoScan. Com auxílio de uma trena, foram realizadas
24 medições de comprimento entre pontos escolhidos
aleatoriamente, sendo os seus valores comparados com
aqueles medidos no modelo 2D.

Resultados e Discussões: Como resultado dos voos sobre
as ilhas do São Francisco, constatou-se que o alcance foi de
2km (perda do sinal de vídeo) e a autonomia de 12,4min
(que corresponde a 70% da bateria). Os ventos atingiram
velocidades de até 45km/h. Foi possível identiﬁcar
plantios de maconha, inclusive sementeiras, a partir de
fotos tiradas a 120m do solo, a depender da experiência
do avaliador e enquadramento das fotos. No caso
concreto, todas as fotos pré-selecionadas resultaram na
conﬁrmação dos plantios. Foi possível escutar o ruído dos
motores, porém a detecção da aeronave pode se tornar
difícil para velocidades altas, ainda sendo adequado para
uso furtivo. Veriﬁcou-se que é possível percorrer rotas de
até 7km a uma velocidade de até 50km/h. Portanto, podese gerar mapas a partir de fotos com resolução espacial de
5cm/pixel e cobertura de 75% (qualidade alta), com voos
a 110m do solo, cobrindo uma área de 25ha/bateria, o
que corresponde a ~2ha por minuto de voo. No segundo
experimento, o voo foi realizado em padrão zigue-zague
sobre o Porto e durou 4min20s (velocidade de 23km/h).
Foram tiradas 78 fotos com resolução de 2,6cm/pixel e
cobertura de 75%. As acurácias horizontal e vertical dos
pontos GPS ﬁcaram em 10cm após as correções. Os erros
obtidos nas medições de comprimento no ortomosaico
ﬁcaram abaixo de 2% e o erro quadrático médio (EQM) foi
calculado em 27cm. Utilizando apenas as informações de
GPS das fotos (dados Exif) para georreferenciar o modelo,
os erros praticamente dobraram.
Conclusão: Apesar da autonomia ser aparentemente
pequena, os resultados obtidos nos dois experimentos,
demostraram a viabilidade técnica do uso do Inspire 1
em situações práticas, de baixa e média complexidades
para perícia. Na verdade, o que se observa é uma
relação de compromisso entre a acurácia das medidas
e os parâmetros escolhidos no plano de voo, uma vez
respeitados os limites da aeronave e as normas de
segurança. Na SR/PF/PE, o Inspire1 vem sendo utilizando
na constatação e estimação de danos ambientais
(cálculo de áreas, volumes, curvas de nível), assim como
em locais de incêndio, danos ao patrimônio histórico e
missões de apoio ao planejamento.
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Introdução: Armas de fogo são cada vez mais empregadas
em homicídios, em 1980 a taxa de mortes por arma
de fogo era de 7,3 habitantes por 100 mil habitantes,
passando para 21,9 no ano de 20121. A arma de fogo
utiliza a expansão dos gases provenientes da combustão
da munição para expelir o(s) projétil(eis) metálico(s),
ao alvejar a vítima o projétil pode ﬁcar alojado no
corpo (busca de competência Médico Legal) ou haver a
transﬁxação do projétil, o tornando um vestígio na cena
do crime, extrínseco ao corpo da vítima, sendo sua busca
de competência da Perícia Criminal. Os projéteis de arma
de fogo permitem identiﬁcar a arma geradora do tiro
pelo confronto balístico entre as estriações impressas
nos projéteis pelas cristas e raias da alma do cano2,
especíﬁcas de cada arma. Este trabalho aborda locais
de crime com piso de terra ou de vegetação gramínea,
nos interessando a entrada do projétil no solo após a
formação da lesão de saída no corpo do cadáver.
Objetivos: Sistematizar a busca no solo por projéteis de
arma de fogo em locais de crime de morte violenta.
Metodologia: Inicialmente é feito o decalque, um
desenho no solo sob o cadáver, das regiões do cadáver
que foram alvejadas (normalmente a cabeça) utilizando
um instrumento rígido (faca, por exemplo). Após retirar o
cadáver se faz a análise das lesões, com os conhecimentos
médicos legais, para constatar as lesões de entrada e saída
de projéteis. Após constatação da lesão de saída relacionar
a região alvejada do corpo com o decalque produzido
no solo, objetivando encontrar o túnel produzido na
terra pela passagem do projétil. Em seguida escavar
cuidadosamente o túnel com objeto rígido de madeira,
medir a profundidade em que o projétil enterrado foi
encontrado e devidamente coletá-lo.
Resultados e Discussões: Inicialmente o decalque do
cadáver no piso não era realizado, causando diversas
vezes uma busca ineﬁciente sem sucesso no encontro
do projétil. Após a realização do decalque e retirada
do cadáver a busca pelo túnel produzido na terra pela
passagem do projétil se torna mais eﬁciente e dirigida. A
profundidade máxima encontrada em projéteis enterrados
foi de aproximadamente nove centímetros (9cm) com um
tiro proveniente da munição calibre .380 AUTO da marca
CBC (ﬁguras A e B). A munição de calibre .40S&W da

mesma marca penetrou no solo aproximadamente dois
centímetros (2cm) (ﬁguras C e D).
Figura 1: Posicionamento dos cadáveres e indicação das lesões de
entrada (A e C), projéteis localizados (B e D).

Era esperado uma maior penetração no solo para o calibre
.40S&W por ser mais energético2 que o .380 AUTO, o que
não foi observado. Todavia uma explicação plausível é
que o tiro de .380 AUTO alvejou a vítima no olho direito
saindo pela região occipital do crânio, enquanto o tiro de
.40S&W alvejou a outra vítima próximo a região frontal
do crânio saindo pela masseterina esquerda, sofrendo
assim maior resistência física dos tecidos do corpo e
consequentemente perdendo mais energia cinética.
Conclusão: Em aproximadamente um ano de
implementação deste método nas rotinas de
processamento de local de crime do relator, foram
realizadas a coleta de 10 projéteis. A coleta de projéteis
nesta situação abordada é de majoritária importância
quando não há projeteis alojados no cadáver nem há
estojos de munição de arma de fogo no local do crime,
impossibilitando assim a constatação especíﬁca da arma
produtora do tiro.
Waiselﬁsz JJ. Mortes Matadas por Arma de Fogo, Mapa da
Violência 2015. p. 20-25, Secretaria Nacional de Juventude,
2015.
2
Ferreira WLP. Medicina Legal. Editora JusPODIVM. 1ª Edição.
p. 109-120, 2016.
1
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Introdução: A química forense ganha cada vez maior
relevância na identiﬁcação da materialidade a partir dos
vestígios deixados em uma infração penal. No caso da
identiﬁcação de resíduos de disparo de arma de fogo
(RDAF) os métodos instrumentais apresentam maior
exatidão e a possibilidade de análise com uma menor
porção de amostra, em comparação com os métodos
clássicos. Dentre os métodos instrumentais destacam-se
as técnicas de Espectrometria de Emissão com Plasma
Indutivamente Acoplado (ICP-OES) e a Microscopia
Eletrônica de Varredura acoplado com Espectroscopia
por Energia Dispersiva de Raio-X (MEV/EDX).

Tabela 1 – Dados das concentrações (ppb) de Pb, Ba e Sb na palma
dos atiradores

Resultados e Discussões: Na técnica de ICP-OES as
concentrações de Pb, Ba e Sb nas mãos dos atiradores
apresentaram-se signiﬁcativamente distintas quando
comparadas com os ensaios realizados nas mãos de
indivíduos não atiradores. As tabelas 1 e 2 apresentam
os resultados para a palma dos atiradores.

Pistola

Pb

Ba

Sb

Pb

Ba

Sb

0

2738

486,8

99,71

1342

250,4

*

1

2440

933,4

98,49

2407

530,7

22,59

3

3347

784,6

149,8

3389

475,2

54,48

6

2308

707,5

78,57

2520

405,1

10,38

* abaixo do limite de detecção.
Tabela 2 – Média dos dados das concentrações (ppb) de Pb, Ba e Sb
na palma dos brancos (não atiradores)

Objetivo: Realizar a comparação entre as técnicas de
ICP-OES e MEV/EDX na identiﬁcação de RDAF.
Metodologia: Os disparos e as coletas dos resíduos
foram realizados em estande de tiro aberto. Foram
utilizados para os disparos uma pistola da marca Glock,
calibre .380, e um revólver da marca Taurus, calibre
.38. Para a análise em ICP-OES (Thermo Scientiﬁc - iCAP
6000 Series), foram coletadas 4 amostras das mãos de
2 atiradores seguindo a metodologia descrita por Reis
et al [1], com cotonete e esfregaço no polegar, indicador,
junção entre estes, dorso e na palma; e análise após 48
horas da preparação. Utilizou-se amostras de branco
das mãos de 5 indivíduos. Para as análises em MEV/
EDX (Shimatzu, SS-550) foram coletadas 3 amostras
das mãos de 2 atiradores seguindo o guia de coleta e
análise de GRS por MEV/EDX [2], baseado no guia ASTM E
1588-95 [3], com um sistema para amostras de MEV/EDX,
composto de um porta-amostra de alumínio com um
pedaço de ﬁta dupla-face condutora de carbono aderido
à sua superfície e esfregaço no polegar, indicador, sem
junção entre estes, dorso e na palma.

Revólver

Número de
disparos

Pb

Ba

Sb

118,65

98,30

12,59

22,71

16,78

5,97

Na técnica MEV/EDX foram observadas várias partículas
contendo morfologia esférica, obtendo-se o espectro
de EDX para cada uma delas. Foi possível diferenciar
partículas exclusivas de RDAF de partículas características
de RDAF.
Conclusão: As duas técnicas mostraram-se eﬁcazes para
a identiﬁcação dos elementos comumente presentes na
composição química de RDAF (Pb, Ba, Sb); entretanto,
quando se consideram as características morfológicas
dos RDAF (esferoidais), somente o método de análise por
MEV/EDX mostrou-se conclusivo, pois permite identiﬁcar
a composição química e a morfologia das partículas.
Agradecimento: Ao Clube de Tiro Pantanal em CuiabáMT por disponibilizar o local para a realização dos
ensaios. Ao Departamento de Química da Universidade
Estadual de Maringá-PR (UEM), pela realização das
análises de MEV/EDX.
REIS, ELT. et al. Química Nova, v. 27, n. 3, p. 409-413, 2004.
BRASIL. Senasp. Diretriz Guia Coleta e Análise de Resíduos de
Tiro por MEV/EDX.
3
ASTM E1588-10. Standard Guide for Gunshot Residue Analysis
by Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-Ray
Spectroscopy, 2010.
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Introdução: Entomologia Forense é a ciência que tem
por ﬁnalidade a aplicação do conhecimento sobre
o ciclo de vida de espécies de insetos em qualquer
processo jurídico. É mais conhecida pela sua utilização
na estimativa do Intervalo Pós-Morte (IPM) de uma
pessoa com base na data de início da colonização do
cadáver por espécies que dele se utilizam como recurso
alimentar para se desenvolverem1,2. Entretanto, do
ponto de vista cível, pouca ou nenhuma ênfase tem sido
dada à utilização da Entomologia Forense.
Objetivos: Ressaltar a importância da estimativa do IPM
com base em dados entomológicos para outros ﬁns que
não aqueles de natureza criminal.
Metodologia: No dia 07 de novembro de 2016, dois
indivíduos confessos de terem cometido um homicídio
indicaram o local onde depositaram o cadáver. Uma equipe
pericial de local de morte do Núcleo de Criminalística do
IPC/PB foi requisitada e, chegando ao local, encontrou um
cadáver em avançado estado de decomposição. No local,
foram coletadas larvas de insetos imaturos no solo abaixo
onde o cadáver havia sido depositado e levadas para o
instituto a ﬁm de completarem o seu desenvolvimento.
Foram registrados valores de temperatura do ambiente e
do solo onde as larvas foram coletadas, bem como dos
potes de criação em que as larvas foram mantidas. Após
o completamento do desenvolvimento, foi determinada
a espécie de inseto coletada e, a partir dos valores de
temperatura, pôde-se estimar o IPM mínimo, com base
no cálculo do grau-dia acumulado. Após exames de DNA,
conﬁrmou-se ser o cadáver de uma mulher de 29 anos,
casada e mãe de uma ﬁlha de nove meses, a mesma
pessoa que os indivíduos confessaram ter matado, a qual
havia sido vista com vida pela última vez pela família no
dia 20 de outubro de 2016.
Resultados e Discussões: No dia 21 de novembro de
2016, exemplares de moscas da espécie Hermetia
illucens (Linnaeus, 1758) emergiram. Com base nos
valores do grau-dia acumulado calculados, estimouse um IPM mínimo de 17 dias, apontando o dia 21 de
outubro de 2016 como a data mais provável em que
a espécie coletada iniciou a colonização do cadáver.
Sucede que, durante o período em que a vítima ﬁcou

desaparecida e após conﬁrmação de ser seu o cadáver
encontrado no dia 07 de novembro de 2016, bem como
durante o tempo de produção dos laudos periciais, a
ﬁlha da vítima não pôde receber a pensão por morte
que lhe era de direito e essencial para a garantia de seu
custeio e sobrevivência com dignidade. Isso porque não
havia nenhum documento oﬁcial informando a data do
óbito da vítima, informação essa exigida pela normativa
legal correspondente em vigor3, sendo, inclusive, tal data
o marco inicial para o pagamento dos valores por parte
da Previdência Social. Com a produção do laudo pericial
entomológico, informando o IPM mínimo estimado,
a família da vítima pôde, com sucesso, dar entrada no
pedido de pensão para a ﬁlha da vítima e obtê-la com
justiça, inclusive retroativa à data do óbito, tendo por
base o IPM constante no laudo entomológico.

Conclusão: Em face ao exposto, após os estudos
entomológicos e a obtenção do IPM foi possível o pleito
e obtenção da pensão por morte por parte da ﬁlha
menor da vítima. A partir do estudo de caso apresentado
ﬁca patente a importância da estimativa do IPM com
base em dados entomológicos para outros ﬁns que não
apenas aqueles de natureza criminal.
Goﬀ, ML. A ﬂy for the prosecution – How insect evidence
helps solve crimes. Harvard University Press: Cambridge, MA,
225 p., 2000.
2
Oliveira-Costa, JO. Entomologia Forense – Quando os insetos
são os vestígios. 3ª ed, Campinas: Millennium, 502 p., 2011.
3
BRASIL. Lei n. 8213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências.
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Introdução: A pericia criminal no Brasil ainda está
bastante focada somente na coleta e análise de
macrovestígios. Contudo, o crime cada vez mais se
especializa em tentar dirimir estas provas periciais,
diﬁcultando a investigação criminal. Contudo, os
microvestígios ainda estão bastante incipientes, tanto
para a polícia, quanto para os criminosos, que não estão
preocupados, ainda, em ocultar seus rastros neste nível.
Com a ﬁnalidade de modernizar a perícia criminal, é
proposta a composição de um equipamento portátil
que possa coletar, de forma aspirada, os microvestígios
existentes em locais de crime, proporcionando uma
possibilidade maior na busca de evidências, através
da depuração destes vestígios deixados no momento
do delito. As especiﬁcações técnicas desse tipo de
equipamento são de extrema importância, tendo em
vista que os vestígios por ele coletados são, de forma
geral, muito frágil [1].
Objetivos: Objetiva-se conceber um equipamento
eletrônico, portátil, dotado de ﬁltros diminutos capazes
de selecionar qual o tipo de microvestígio desejado
àquela ação. Esse protótipo será desenvolvido em
parceria com a empresa Gdatec [3], por uma necessidade
solicitada pela Polícia Federal.
Metodologia: Para que o objetivo estudado seja atingido,
será projetado e construído um protótipo de acordo com
as especiﬁcações mostradas na Figura 1.
Figura 1: sistema de aspiração proposto [2]

O equipamento desenvolvido é um aspirador, adaptado
com dispositivo recipiente para retenção, depósito
e ﬁltragem de partículas sólidas [2]. Através de uma
peneira molecular (Figura 2), mensurável em centésimos
de milímetro, é possível coletar as partículas sólidas,
especiﬁcas àquela necessidade.

Figura 2: sistema de retenção do microvestígio [4]

Resultados e/ou produtos esperados: Procurar-seá
confeccionar um protótipo funcional para testes dentro
da Polícia Federal, onde já está sendo implementado um
projeto de bancos de dados para coleta e identiﬁcação
de microvestígios em locais de crime federais. Com esta
coleta, pretendese veriﬁcar a integridade dos vestígios
apreendidos, e estabelecer a comparação com uma
coleta redundante executada no mesmo local de forma
manual.
Conclusão: Há possibilidade de ser implementado
tal equipamento, contudo existem dois gargalos
principais sobre o produto que devem ser levadas em
consideração: o sistema elétrico de atuação, que deve
manter a integridade do material coletado; e o recipiente
de retenção e ﬁltragem [3], onde deve haver a prévia
separação de vestígios biológicos e inorgânicos.
Agradecimento: CAPES – Edital 025/2014 pró-forenses;
Departamento de Polícia Federal; Programa de Pósgraduação em Engenharia Biomédica – Engenharia
Forense – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
– UTFPR e à empresa Gdatec.
[1] BERTINO, Anthony J., et al, Forensic Science, Fundamental
& Investigation, 1ed. Scotia NY (USA) 2012.
[2] DYSON. Sistemas de Aspiração Portátil Filtrado.
Disponível
em: <http://www.dyson.pt/aspiradores/portail.aspx>. Acesso
em agosto de 2016.
[3] SIMONE SUZETTI BUNICK SALA-ME. Gdatec – Technical
Repair. 2016. (www.gdatec.com.br).
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Introdução: Uma colisão entre um veículo BMW e um
ciclista, no ﬁm da tarde do dia 17 de outubro de 2016, no
Km 3,8 da BR-230 em Cabedelo-PB, região Metropolitana da
Capital, resultou na morte do jovem que pilotava a bicicleta.
O ciclista seguia no acostamento quando decidiu atravessar
a rodovia de sentido João Pessoa para Cabedelo, e foi
atingido pelo carro que trafegava em alta velocidade. Com
o impacto, a vítima foi arremessada, não resistiu e faleceu
no local. Para esclarecimento dos fatos, foi realizada perícia
para determinar a velocidade do referido veículo naquele
trecho. Utilizando a técnica de sobreposição das imagens
coletadas (padrão) com as imagens do dia do acidente (de
uma câmera de segurança), os Peritos puderam estimar a
velocidade com que o veículo trafegava na via.
Objetivos: Os exames tiveram por objetivo analisar as
imagens coletadas e proceder a Perícia de análise de conteúdo
e realizar estimativa de velocidade do veículo automotor.
Metodologia: A autoridade policial requisitou imagens do
veículo capturadas pela câmera de um estabelecimento
comercial que ﬁcava a cerca de 800 m do sítio de colisão.
Peritos compareceram ao local e capturaram novas imagens
da mesma câmera, na mesma posição e velocidade de captura
(24 FPS). Utilizaram um gabarito físico (cano de PVC) para
fazerem marcas a cada 2m. Em seguida, ﬁzeram um gabarito
virtual em um programa de edição de imagens e através da
técnica de sobreposição de imagens, utilizando as imagens
atuais (padrão) e as imagens do dia do acidente (questionada).
Os tempos t(n) foram obtidos pela fragmentação do vídeo
em frames, e calculado em função da velocidade de captura.
Assim, foi possível calcular a velocidade instantânea em três
pontos distintos, além da velocidade média do veículo naquele
trecho. Foi utilizado o Teorema do Valor Médio: dados dois
pontos M = (tm, s(tm)) e N = (tn, s(tn)) de uma curva contínua
e suave qualquer , sempre existirá pelo menos um ponto
intermediário I = (τ, s(τ )) sobre ela de modo que a reta que
cruza os pontos M e N (a reta secante r1) seja paralela à reta
tangente à curva em τ (a reta tangente r2).

Resultados e Discussões: Após os levantamentos dos dados
de espaço e tempo, foi possível estimar a velocidade em cada
fração de espaço marcado (ﬁgura 1), obtidas as velocidades
(ﬁgura 2) e comparadas a velocidade regulamentar de 80
km/h naquele trecho.
Tabela 1 – Quadros, instantes e posição utilizados efetivamente
nos cálculos das velocidades médias em trechos.

Figura 2: Mostra a sobreposição dos quadros para obtenção das
distâncias para cálculo das velocidades médias para os trechos
AB, BC e CD.

Tabela 2: Estimativas para as velocidades médias nos trechos
AB, BC e CD mostrados na Figura. Superestimou-se as incertezas
da medição. Os valores adotados para as incertezas nos
comprimentos AB, BC e CD foram ±0,50m, ±0,75m e ±1,00m,
respectivamente. Esses valores de incerteza de medição reﬂetem
numa incerteza estreita menor que ±5km/h em torno das
velocidades médias obtidas na Tabela 1.

Figura 1 – Esquema gráﬁco para entendimento do bem conhecido
Teorema do Valor Médio.

Conclusão: Os resultados do trabalho revelaram que, em
pelo menos três pontos do trecho estudado, o veículo
estava, no mínimo, com velocidade 62% acima do limite
permitido no trecho.
VELHO, Jesus Antonio. GEISER, Gustavo Caminoto. ESPINDOLA,
Alberi. Ciências forenses: uma introdução às principais áreas da
criminalística moderna. Campinas: SP, Millennium Editora, 2013.
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Introdução: Devido ao alto índice de criminalidade com
armas de fogo no Brasil, é imperativo que a perícia forense
tenha mais subsídios sobre resíduos de tiro e alterações
provocadas por tiros em têxteis comumente encontrados
em cenas de crime. Em muitos casos relacionados a
disparo com arma de fogo, a determinação da distância de
disparo é uma informação importante que contribui para
a elucidação do crime. Neste trabalho foi desenvolvido
um método para estimar a distância de disparo utilizando
imagens de elétrons retro-espalhados obtidas em MEV de
baixo vácuo, para avaliar a distribuição radial de GSR em
tecido perfurado por projétil.

menores, como está indicado na Fig. 2, para tiros
disparados em cinco distâncias diferentes.
Figura 2. Fração recoberta com GSR (fração branca das imagens
segmentadas) em função da distância radial para tiros disparados
em diferentes distâncias (indicadas)

Objetivos: Determinação de distância de disparo a partir
da distribuição de GSR sobre têxteis atingidos com tiros
de revólver, levando em conta as particularidades de
munição e vestimentas1.
Metodologia: Amostras de malha sintética atingidas
com disparos em diferentes distâncias da arma foram
analisadas em MEV de baixo vácuo para obtenção de
imagens de elétrons retro-espalhados. O contraste do
GSR em relação ao tecido permite o processamento
das imagens pelo método da segmentação (software
ImageJ), para obter a fração de área recoberta por GSR.
Resultados e Discussões: A densidade de depósito de
GSR em função da distância radial do furo de um tiro
disparado com a arma encostada no tecido é mostrada
na Fig. 1, juntamente com as imagens segmentadas.
Figura 1. Linha superior: micrograﬁas do recobrimento de GSR;
Linha inferior: imagens segmentadas. Distâncias radiais da borda
do furo estão indicadas

A fração de área coberta com GSR é fornecida pela
imagem segmentada, e as imagens coletadas ao longo
do perﬁl radial mostram coberturas sucessivamente

O ajuste destas curvas por uma função exponencial
decrescente do tipo y=A.exp-λx fornece as constantes de
decaimento (λ). Os resultados mostram que existe uma
relação linear entre estas constantes e as distâncias de
disparo, permitindo estimar estas últimas.
Conclusão: A metodologia desenvolvida mostrou a
viabilidade de estimar a distância de disparo a partir do
perﬁl de recobrimento de GSR, tendo em vista que existe
uma correlação linear da constante de decaimento com
a distância de disparo para tiros abaixo de 20 cm. Assim é
possível diferenciar entre tiros de curta distância, mesmo
quando disparados sobre tecidos de coloração escura2,
que são difíceis de analisar por métodos ópticos.
Hinrichs R, Frank PRO, Vasconcellos MAS. Forensic Science
International, v. 272, p. 28-36, 2017.
2
Kersh KL, Childers JM, Justice D, Karim G. Journal of Forensic
Science, v.59, p.754-762, 2014.
1
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Introdução: A alteração genética causada pela trissomia
no cromossomo 21 - Síndrome de Down (SD)1 -, faz com
que seus portadores assemelhem-se mais entre si do que
com um irmão não sindrômico e de mesmo pai e mãe.
Pelo fato dos sulcos digitais terem base genética2, tais
ranhuras podem ser modiﬁcadas em portadores da SD.
Objetivos: Indicar as características papiloscópicas de
portadores da Síndrome de Down, classiﬁcando-as
entre tipos fundamentais, e determinar a frequência e a
repetição dos padrões entre os portadores da Síndrome
de Down e entre estes e seus irmãos não sindrômicos,
observando e avaliando a percentagem de desenhos
papiloscópico coincidentes entre estes.
Metodologia: O estudo caracterizado como cego
e transversal, sendo a amostra composta por 28
portadores da Síndrome de Down e por um irmão
não sindrômico de cada portador, escolhidas por
conveniência na Fundação de Apoio ao Deﬁciente
(FUNAD) e no Centro Municipal de Atendimento
Especializado (CMAE), localizados na cidade de João
Pessoa-PB, sendo os irmãos (um portador e o outro
sem a referida síndrome) de mesmo pai e mãe. Foram
inclusos indivíduos com idade a partir dos 3 anos, de
ambos os gêneros, portadores de Síndrome de Down
e que possuísse, no mínimo, um irmão biológico nãosindrômico.
Resultados e Discussões: Na análise dactiloscópica entre
os irmãos com SD e os não-sindrômicos, de acordo com o
método de Juan Vucetich (1903), os dedos médio, anular e
mínimo da mão direita, obtiveram maior prevalência para
o padrão Presilha Externa em ambos os grupos, com o
percentual de 66,6%, 50,0% e 66,1%, respectivamente, no
grupo total. Os dedos Polegar e Indicador nos indivíduos
com SD mostraram porcentagem maior para Presilha
Externa, enquanto os dos irmãos sem síndrome obtiveram
uma maior quantidade do tipo Verticilo. Na avaliação da

mão esquerda, os dedos médio, anular e mínimo de ambos
os grupos obtiveram maior prevalência para a classiﬁcação
Presilha Interna (80,4%, 60,7% e 75,0%, respectivamente,
no grupo total). Os dedos Polegar e Indicador do grupo
SD mostrou maior incidência para Presilha Interna,
enquanto seus irmãos tenderam para o padrão Verticilo.
Comparando o grau de concordância entre os pares de
irmãos avaliados, o dedo Mínimo da mão direita e o dedo
Médio da mão esquerda expressaram maior similaridade.
A avaliação das impressões digitais mostrou que o grupo
com SD teve maior prevalência para classiﬁcação Presilha,
em ambas as mãos. Tal fato corrobora com o estudo de
Barbosa et al.3 realizado com 30 indivíduos que possuem
a SD, onde 88% dos casos foram classiﬁcados da mesma
forma da presente pesquisa.
Conclusão: As impressões digitais dos portadores da SD
tendem ao padrão Presilha, tanto na mão esquerda como
na mão direita, enquanto que o grupo dos irmãos sem a
síndrome obteve maior prevalência do tipo Verticilo.
A análise das características dactiloscópicas entre os irmãos,
com e sem SD, de mesmo pai e mãe, apresentou relevantes
variações. Esses dados enfatizam que portadores desta
alteração genética assemelhem-se mais entre si do que
com um irmão não sindrômico, não respondendo assim, às
inﬂuências genéticas de parentesco.
Agradecimento: CAPES
Down JL. Observations on the ethnic classiﬁcation of idiots.
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MVD, Soriano EP. Identiﬁcação humana através de impressões
digitais 11 meses após a morte. Rev Derecho y Cambio Social,
p. 1-7, 2012.
3
Barbosa EL, Fernandes PR, Fernandes Filho J. Antropometria,
força muscular e dermatogliﬁa de portadores da Síndrome de
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Introduction: Soils constitute important information
in criminal investigations when impregnated in shoes,
clothes, shovels, tires, bodies etc. The high variability
related to the occurrence environment, allows
discriminate soil traces through the chemical, physical
and mineralogical characteristics and contextualizes
them in a crime scene.
Objectives: The aim of this work was analyze soil
traces from a real crime scene and purpose a Standard
Operating Procedure (SOP).
Methodology of Soil Sampling: The crime scene involved
a safety box theft in the Araucária city, State of Paraná,
Brazil. Together with the Federal Police investigators
were collected 33 samples of soil traces from four sites:
supposed safety box opening place (SO), impregnated
soil in safety box (SI); safety box discarded place (SD) and
supposed vehicle utilized for the safety box theft (VT)
(Figure 1). The SO and SD sites are distant around 2 km,
and suspect that the supposed safety box opening place
is diﬀerent to the safety box discarded place In the SO and
in its surroundings were collected 20 samples, in the SD,
3 samples and in the VT, 7 soil samples. With this scenario
we expected that is a closed case, with soil samples
impregnated in the safety box that will be confronted
with the supposed safety box opening place and with a
vehicle arresting with crime suspects. A set of step-bystep collecting instructions (SOP) is being developed,
with details about identiﬁcation of soil traces, collecting
sites, instruments and amount, how to preserve the
material, how to document and other questions, that
aim standardize the collecting procedures in all criminal
investigations involving materials of this nature in Brazil.
Results and Discussion: In a visual analysis, we veriﬁed
that the SO samples contains similar color to the soil
traces impregnated in the safety box basis (SI) and in the
vehicle tires (VT) (Figure 1). The X-ray diﬀraction (XRD)
was realized in the silt + clay + organic matter fraction
for qualitative characterization. The sample 1, 21 and 29
refers to the SO, SI and VT sites, respectively. We veriﬁed
a high mineralogical similarity between these samples.
The mainly minerals identiﬁed were quartz (Qz), kaolinite
(Kt) and gibbsite (Gb), with less proportion of hematite
(Ht). The intense Qz peak was related to the presence
of the silt fraction. The content of total elements was
obtained by X-ray ﬂuorescence (XRF) analysis and
compiled in a Principal Component Analysis (PCA)
(Figure 2). The results showed the chemical similarity

Figure 1. Similarity between
soil traces color.

Figure 2. X-ray ﬂuorescence
results.

between the samples analyzed in the XRF (highlighted
with red color). The elements in major amount in the
samples were Si, Al and Fe, such as expected according
the minerals previously found in XRD. The grouping
observed in the Figure 4 exposes that the samples 1 (SO)
and 21 (SI) are compatible and both diﬀerent to the VT
sample, that is, discovered that the probable safety box
opening place, but, can discarded the suspect vehicle
utilized for the safety box theft. Nevertheless, due to
the reduced analytical methods realized is early for
conclusions in relation to the soil traces. Other analysis
will be conducted in the soil samples (Figure 3).
Figure 3. Soil samples analytical procedures.

Conclusion and Final Considerations: Was possible
correlated the samples examined through the results
obtained at this moment. Other comparative analytical
procedures for sample collection and treatment are
being tested to evaluate the reliability of the proposed
methodologies and to better contextualize the results. It
will be realized more chemical, physical and mineralogical
analysis in the soil traces, with the objective of generates a
ﬁngerprint of soil samples. Furthermore, the construction
of SOP will have continuity and will be improved, aiming
the importance and eﬀectiveness of trace soil collecting in
forensic examinations and criminal investigations.
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Introdução: Considerado um microvestígio comum de
ser encontrado em locais de crime contra pessoa1 , ﬁos
de cabelo são capazes de fornecer informações úteis
na identiﬁcação da autoria do crime, ou a entender a
dinâmica de um crime violento2. As ﬁbras compostas por
ﬁo de cabelo deterioram-se lentamente3, e podem ser
analisadas mesmo transcorrido longo período de tempo,
tornando-se ainda mais relevante em locais de crime
que são examinados tardiamente.

a limitação da análise é impossibilidade de confronto
entre duas ﬁbras de forma conclusiva. Considerando
que em locais de crime nem sempre a quantidade de
ﬁbras constituídas por ﬁo de cabelo é abundante, é
crítica a decisão de utilização de uma análise destrutiva
da ﬁbra, tendo o presente estudo abordado ambas as
possibilidades.

O presente estudo buscou desenvolver metodologias
para análise por microscopia ótica de ﬁos de cabelo,
identiﬁcando as características de interesse forense
passíveis de serem estudadas.
Objetivos: Microvestígios constituídos por ﬁbras de ﬁos
de cabelo apresentam características individualizado,
passíveis de emprego na criminalística. O trabalho
em tela buscou adequar metodologias de análise
das características macroscópicas e microscópicas de
ﬁos de cabelos, úteis no emprego forense, através de
microscopia ótica.
Metodologia: O presente estudo se baseia na análise
das propriedades organolépticas, morfológicas e
dimensionais de ﬁos de cabelo, no sentido de identiﬁcar
características macroscópicas2,4,5 relacionadas à
coloração, comprimento e formato, juntamente com
características microscópicas, quais sejam: perﬁl
morfológico da cutícula, da seção transversal e das
extremidades, índice medular, textura do córtex, estágio
de crescimento da raiz, aberrações da haste, densidade
do pigmento, máximo diâmetro da haste, doenças e
desordens presentes nas ﬁbras.
Para análise das características microscópicas utilizou-se
técnicas de microscopia ótica associada à micrometria
para medições do índice medular e do diâmetro.
As amostras foram preparadas de forma permanente
e não permanente, e com técnicas destrutivas e não
destrutivas.
Resultados e Discussões: Constatou-se com o presente
estudo que a análise forense de ﬁos de cabelo por
microscopia ótica se presta para ﬁns preliminares e para a
determinação de características físicas da ﬁbra. Contudo,

Conclusão: Veriﬁcou-se que a utilização de microscopia
ótica é um método de baixo custo, de fácil aplicação,
e de que há tanto experimentos que não deterioram
a ﬁbra como experimentos que deterioram a ﬁbra.
Com a utilização do método é possível veriﬁcar tanto
características de macroscópicas como características
microscópicas.
Agradecimento: Agradecemos à Universidade Federal
Tecnológica do Paraná e ao Departamento de Polícia
Federal pelo apoio à pesquisa forense.
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Introdução: Sempre há muita repercussão e graves
questionamentos quando o acusado de um crime é um
policial, sobretudo quando no exercício de sua atividade.
Durante a realização de uma blitz, pela Polícia Militar,
na orla da Capital da Paraíba, um jovem de vinte anos
foi baleado e morto. A PM aﬁrmava que o jovem, e seu
parceiro, que pilotava a moto, desobedeceram às ordens
de parada e este ainda “puxou” uma arma, o que teria
feito um dos policiais disparar contra os mesmos. Após
o disparo, o garupa tombou ao solo e o piloto seguiu
em frente, tendo retornado minutos após. O Jovem
sobrevivente (que pilotava a moto) nega a versão da PM,
aﬁrmando que não percebeu a blitz, e nem as ordens de
parar, não tendo, sequer, ouvido o disparo que vitimou
seu colega. Ainda, que também não percebeu o exato
momento em que seu colega caiu da moto. Negou que
portava arma, imputando ao Policial ação excessiva. Em
diligência, a PM aﬁrma ter encontrado uma arma numa
rua perpendicular à do fato, distante poucos metros. Não
foi solicitada perícia de local de crime na data do fato. O
exame de reprodução simulada foi determinante a dirimir
as dúvidas e apresentar, de forma imparcial e deﬁnitiva,
qual a versão condizente com a verdade dos fatos.
Objetivos: O objetivo do exame foi confrontar as versões
apresentadas pelos atores envolvidos na infração
investigada, analisando a viabilidade fática da versão de
cada um.
Metodologia: O Exame de Reprodução Simulada dos
fatos iniciou-se com o estudo dos autos do Inquérito
Policial, e com a indicação, pela Autoridade Policial, de
quais as principais dúvidas a esclarecer. Agendou-se dia
e horário, e compareceram, acusado e condutor da moto
(parceiro da vítima), a ﬁm de contarem suas versões
e participarem dos exames. As cenas foram montadas
conforme orientação dos envolvidos, isoladamente, e
realizadas as devidas aferições, fotograﬁas e ﬁlmagens.
Ao ﬁnal, o material colhido foi analisado pelos peritos
e confrontado, ainda, com vestígios de imagem de uma
câmera de segurança da área.
Resultados e Discussões: A partir da análise e
interpretação dos vestígios, tornou-se evidente que:
- A presença da Blitz, com redução no número de faixas
de trânsito com cones, os PMs obrigando os condutores
a reduzirem e a presença de viaturas com giroﬂex
ligados são fatores que aumentavam a expectação dos
condutores, aumentando a conspicuidade (capacidade
de ser percebido) dos objetos e pessoas;

-

-

-

Havia pouca distância entre a motocicleta e os PMs
e a luz daquela incidia sobre as vestes dos mesmos,
aumentando a conspicuidade dos PMs e a acuidade
visual do condutor;
A visão frontal do PM, que efetuou o disparo, sua
atenção focada na moto que estava próxima e a
veste branca do conductor, também aumentavam a
acuidade visual do PM, favorecendo a diferenciação
no detalhe das formas;
A arma do PM era um riﬂe automático que emite
um ruído de 170 decibéis (db) de pressão sonora
em seus disparos, perfeitamente audível para o
condutor, que apresenta acuidade auditiva normal.

Conclusão: Após confrontadas as versões com os
vestígios, pode-se concluir que:
- A versão narrada pelo Policial Militar é compatível
com a dinâmica observada a partir das câmeras de
segurança e os demais vestígios analisados. Todavia,
não foi possível emitir parecer técnico acerca da
aﬁrmativa de que o condutor da motocicleta portava
uma arma, restando evidente apenas que o PM
possuía atributos para distinguir tal atitude.
- A versão narrada pelo condutor da moto, restou
incompatível. Tornou-se evidente que a cena oferecia
condições técnicas para que o mesmo identiﬁcasse os
Policiais Militares, bem como para percepção auditiva
do disparo de fuzil efetuado contra os ocupantes da
motocicleta.
ARAGÃO, Ranvier Feitosa. Acidentes de Trânsito: análise da
prova pericial / Ranvier Feitosa Aragão. – 4. Ed. – Campinas, SP:
Milennium Editora, 2009. (Tratado de periciais criminalísticas).
BOÉCHAT, Edilene Marchini, et al. Tratado de audiologia. 2.ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

150

O PAPEL DA PERÍCIA CRIMINAL EM UM LOCAL
DE INFANTICÍCIO: ESTUO DE CASO
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Introdução: Locais de crimes contra a vida são em geral
ricos em vestígios e devem ser muito bem explorados
pela perícia criminal, na qual toda sociedade deposita
sua conﬁança para o melhor esclarecimento dos fatos.
O local alvo do estudo trata-se de um homicídio de uma
criança de apenas 5 anos na pequena cidade de Bom
Sucesso/MG que repercutiu nacionalmente devido à
forma como ocorreu e ao comportamento do autor
durante o homicídio e após os fatos. Nesse complexo
caso, a perícia de Minas Gerais mostrou-se preparada
cientiﬁcamente sendo essencial para a elucidação dos
fatos e a prisão do agressor. Diversas técnicas periciais
foram utilizadas durante os trabalhos e todos Peritos
Criminais do Posto de Perícia Integrado de Lavras (PPI)
ﬁcaram envolvidos com alguma atividade. Esse foi sem
dúvida o caso de maior repercussão na área do PPI de
Lavras/MG e considerado um caso complexo do ponto
de vista psicológico do autor, sendo alvo de algumas
reportagens posteriores por emissoras de televisão.

dia 22 seguinte. Da ação pericial: A perícia foi acionada
para comparecer no local onde a criança foi encontrada
realizando todos levantamentos iniciais. Nesse dia
diversos vestígios foram coletados no local e no corpo da
vítima. Após investigações a polícia civil chegou a alguns
suspeitos sendo a perícia solicitada para coletar amostra
de todos eles para comparação com material biológico
encontrado na criança. Nas análises, obteve-se êxito no
exame de DNA para um dos suspeitos o qual confessou o
crime após o resultado. Foram realizados ainda exames
na residência do autor com aplicação de luzes forenses
e luminol sendo possível identiﬁcar manchas de sangue
condizentes com a dinâmica dos fatos. Uma das ações
essenciais da perícia nesse caso foi ainda a reprodução
simulada dos fatos na qual foi possível esclarecer diversos
pontos duvidosos do crime ocorrido.
Fotograﬁa mostrando a população da cidade de Bom Sucesso/MG
durante a reprodução simulada do crime.

Objetivos: Discutir o infanticídio ocorrido na cidade de
Bom Sucesso/MG e as técnicas periciais utilizadas para a
elucidação dos fatos
Metodologia: Esse trabalho foi realizado mediante
análise dos laudos periciais do local do homicídio além da
experiência própria do autor que participou ativamente
do caso.
Resultados e Discussões: Do caso: O infanticídio em
questão ocorreu dia 16 de outubro de 2012 na zona
urbana do município de Bom Sucesso/MG, cidade
de cerca de 15 mil habitantes, pertencente à área
da Delegacia Regional de Polícia Civil de Lavras/MG
e chocou a população e todo país devido a forma
que foi realizado. O autor, menor de idade, atacou a
vítima de apenas 5 anos no interior de sua residência
aparentemente sem motivos. Após a criança desfalecer,
o autor ainda teria abusado sexualmente dela e logo
em seguida desferido facadas pelo corpo da vítima. Na
tentativa de ocultar o corpo, o autor colocou a menina
em um saco plástico e a deixou em uma área de mata
fechada próximo à cidade. O corpo só foi encontrado no

Conclusão: O local alvo desse estudo foi sem dúvida
o caso de maior repercussão já ocorrido na área da
Delegacia de Polícia Civil de Lavras/MG e aquele também
em que a perícia mostrou-se ativamente atuante. Sem
dúvida nenhuma, pode-se dizer que sem a perícia, esse
seria um crime que se tornaria impune, mostrando para
a população a importância do serviço cientíﬁco dentro
da segurança pública.
Agradecimento: Ao PPI de Lavras e aos colegas Peritos
Criminais pela disponibilização do material.
MINAS GERAIS. Laudos Periciais. PPI de Lavras/MG. 2012
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PADRÕES DE RESPOSTA DO MÉTODO RADAR DE PENETRAÇÃO
NO SOLO (GPR) EM DIFERENTES CENÁRIOS DE SEPULTAMENTO
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Introdução: O radar de penetração do solo (Ground
Penetrating Radar – GPR) é um método geofísico útil,
nas investigações, por delimitar e direcionar as áreas
de escavação na busca de alvos forenses (Davenport et
al, 1988). A variedade de conjunturas envolvidas nos
cenários de sepultamento favorece na ambiguidade e
diﬁculdade das interpretações dos dados do sinal de
GPR (SCHULTZ, 2008).

Figura 1 – Resultados dos perﬁs GPR sobre as covas do SCGF/UnB).
a) sepulturas com envoltórios. B) sepulturas com carcaças de
porco nos envoltórios.

Objetivos: Identiﬁcar as diferentes respostas do dado de
GPR obtido em diferentes cenários de sepultamento em
um Sítio Controlado de inumações.
Metodologia: O GPR é um método que utilizar a emissão
e recepção do sinal eletromagnético (EM), radiadas para
dentro do solo por um par de antenas (transmissora e
Receptora), o resultado é uma imagem de alta resolução
da subsuperfície, que possibilita a delimitação de feições
geológicas, ou a localização de enterrados pelo homem.
Neste trabalho usou-se o GPR em uma área controlada,
visto a diﬁculdade em obter dados geofísicos de perícias
reais. O Sitio Controlado de Geofísica Forense da
Universidade de Brasília (SCGF/UnB) é constituído por
duas ﬁleiras com sete sepulturas. Na primeira ﬁleira
implantaram-se objetos e materiais que comumente
são usados no recobrimento e armazenamento regular
e irregular de corpos humanos (saco plástico, lençol de
algodão, concreto, entulho de construção civil, urna
de madeira, e cal hidratado). Já na segunda ﬁleira,
encontram-se os mesmos materiais, mas envolvendo
carcaças de suínos.
Resultados e Discussões: As sepulturas compostas
somente por envoltórios apresentaram a resposta do
sinal EM composto por padrões de alta e média reﬂexão
relacionados ao contato entre o solo revirado e o objeto
sepultado. A sepultura composta pelo cenário de cimento
apresentou uma resposta de forte atenuação do sinal
EM (Figura 1a). As sepulturas compostas pelas carcaças
de suínos, mais os envoltórios, apresentaram resultados
alternados, sendo primeiramente apresentado pelo
sinal de alta ou media reﬂexão, no contato entre o solo
revirado e o objeto sepultado, e a atenuação do sinal
EM, após o contato entre o solo e o objeto sepultado.

Conclusão: Os resultados evidenciaram que as variações
entre a alta e a média amplitude do sinal EM, associamse aos tipos de materiais usados nos sepultamentos.
A ocorrência da atenuação do sinal EM aconteceu
devido à matéria orgânica (carcaça de suíno) apresentar
um comportamento condutivo em relação ao solo da
sepultura.
Davenport, G.C., Lindemann, J.W., Griﬃn, T.J., Borowski, J.E.,
1988. Crime scene investigation techniques. Lead. Edge 64–66.
Schultz, J.J., 2008. Sequential monitoring of burials containing
small pig cadavers using ground penetrating radar. J. Forensic
Sci. 53, 279–287.
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PERÍCIA EM LOCAL DE EXPLOSÃO: ATENTADO
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COSTA, L. P. C.a*; CARDOSO, J. C.a; SOUZA, L. F.a
a

Superintendência de Polícia Técnico Cientíﬁca (SPTC), Goiânia, Goiás, Brasil, 74.425-030
*e-mail: leticiapccosta@gmail.com.br

Introdução: O trabalho pericial de local de crime é
fundamental para a determinação da dinâmica, modus
operandi, identiﬁcação dos meios e instrumentos
utilizados para sua perpetração e, se possível, a autoria1.
Nos casos de explosões, a determinação da autoria pode
parecer prejudicada devido as grandes avarias e material
disperso no local. Desta forma, um levantamento pericial
minucioso é importante para identiﬁcar as evidências e,
assim, determinar o epicentro da explosão, os danos
causados na ediﬁcação e, principalmente, proceder a
coleta de vestígios que possam auxiliar na identiﬁcação
da autoria, do artefato e o tipo de explosivo utilizado.
O presente trabalho trata-se de estudo de caso do local
de explosão ocorrido em um escritório de advocacia em
Goiânia – GO.

Foto 01 – Epicentro da explosão.

Foto 02 – Dedo quirodáctilo da vítima.

Objetivos: Evidenciar a importância do trabalho pericial
integrado em local de crime de explosão com a adequada
percepção e coleta de vestígios.
Metodologia: Para a execução do exame pericial foi
realizado inicialmente um levantamento fotográﬁco,
seguido de procedimentos minuciosos de coleta em
zonas pré-determinadas. Os vestígios foram então
encaminhados ao Laboratório Químico/SPTC para
a identiﬁcação de resíduos de explosivos através da
técnica de Cromatograﬁa de íons (CI) com detector de
condutividade elétrica, utilizando cromatógrafo Dionex
ICS-5000.
Resultados e Discussões: A recepção do escritório foi
identiﬁcada como o epicentro da explosão (Foto 01),
devido à presença das principais avarias, materializada
pelos danos no interior do escritório, tais como,
estilhaçamento de vidros, desprendimento de gesso,
ﬁos elétricos suspensos, além da presença de marcas
de esfumaçamento, manchas de substância hematoide
projetadas e a presença do dedo quirodáctilo da vítima,
que foi arremessado à nordeste do epicentro (Foto 02).
Foram coletados os fragmentos plásticos e papelão do
suposto artefato explosivo. Através das análises efetuadas
por CI, detectou-se a presença de íons compatíveis
com a composição de explosivos que possuem base de
nitrato de amônio (NH4NO3), tais como, os presentes em
emulsão explosiva.

Conclusão: A análise pericial detalhada do local de explosão
ocorrida no escritório de advocacia, com a sistematização
por zonas, buscando a correta coleta dos vestígios a
serem encaminhados ao Laboratório Químico, resultou na
identiﬁcação do tipo de explosivo utilizado na montagem
do artefato, o qual possuía nitrato de amônio (NH4NO3) em
sua composição. Tais resultados demonstraram também, a
importância de capacitação para a atuação em tais situações
e o indispensável trabalho pericial multidisciplinar para a
devida conclusão da perícia.
Agradecimento: PCF Lúcio Paulo Lima Logrado –
SEPLAB/INC pelo apoio na realização das análises
cromatográﬁcas.
1
Aragão, RF. Incêndios e explosivos: uma introdução à
engenharia forense. Millennium Editora, Campinas, SP, 2010.
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REVERSOR DE CAMISA DE PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO
UMA NOVA FERRAMENTA PARA O CONFRONTO BALÍSTICO
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Introdução: Quando um projétil expansivo de ponta oca
atinge um determinado alvo, o mesmo tende a inverter
as suas pétalas, reduzindo, sensivelmente, o campo de
visualização das deformações normais (cavados e ressaltos)
causadas, no projétil, pelo cano da arma de fogo.

Esquema dos moldes para confecção do reversor de camisa de
projétil

Objetivos: O reversor de camisa de projétil de arma de
fogo foi desenvolvido, tendo como objetivo, devolver à
camisa deformada, o formato cilíndrico, preservando as
deformações normais.
Metodologia: Foram utilizados, no desenvolvimento da
ferramenta, cilindros de technyl1, como molde externo, para
os calibres .32AUTO e .32 S&W”, (.38SPL, .357MAGNUM,
9mm LUGER, 9MM BROWNING e .380AUTO) e .40S&W,
e cilindros de aço inoxidável, como moldes internos para
cada um dos calibres. O núcleo do projétil deformado é
retirado, a camisa deformada é colocada no molde de
tecnil1 e o pino de aço é colocado na porção interna desta
camisa e a mesma é prensada até cair no reservatório,
com seu formato cilíndrico recuperado.
Resultados e Discussões: Na Gerência de balística da
Politec-MT, em todos os casos em que o campo visual
ﬁca prejudicado pela deformação das pétalas da camisa,
faz-se uso da ferramenta e, até o momento, obteve-se
100% de êxito na recuperação, eventualmente, uma ou
outra pétala se solta, devido a vincos formados quando
da deformação.
Imagem do copo receptor, dos moldes, externo e interno do
reversor, e o resultado de uma reversão.

Conclusão: Esta ferramenta é de fundamental
importância para visualizar os campos, das deformações
normais (cavados e ressaltos), do projétil, causados
pelos canos de armas de fogo, quando estes encontramse encobertos pelas pétalas invertidas.
Agradecimento: Agradeço ao colega, Perito Criminal,
Guilherme Silveira Castor, pelas sugestões e ao amigo
José Carlos Miller Real, pelo auxílio na cessão do serviço
de tornearia.
Technyl é marca de produtos da Rhodia , composta por
poliamidas tipo 6.6 e 6

1
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VESTÍGIOS IMATERIAIS NO CONTEXTO PERICIAL:
ANÁLISE DE LOCAIS DE HOMICÍDIO PASSIONAL
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Introdução: Nos levantamentos clássicos de locais de
crime são relevantes os vestígios materiais objetivos,
aqueles que são visíveis mesmo a olho nu e não suscitam
dúvidas quanto ao ocorrido. Neste trabalho, porém,
buscamos por vestígios de uma chamada criminalística
dinâmica1, onde são colocados tons subjetivos e
conclusivos que se pode inferir da lógica de indícios
levantados nos locais de crime.: Casos que envolvem
violenta emoção, aqui abordados os passionais, são ricos
em vestígios que indicam traços comportamentais tanto
do agressor como da vítima. Neste contexto, analisamos
(i) o tipo do criminoso no seu modo de ação no local
durante o ato do crime (organizado X desorganizado2),
(ii) o perﬁl do homicida e, por um breve histórico e
elementos levantados, (iii) analisamos os casos sob a
ótica da tríade de motivação do crime passional: ciúme,
honra ou paixão3.

baseadas apontam para crime praticado com ódio e
raiva, e ocorrência de luta corporal e movimentação
do cadáver - tentativa de ocultação. Sugere-se ainda
um autor conhecido da vítima, visto que a conduziu até
local ermo aparentemente sem resistência. Caso 3: Em
setembro de 2016, na região do Vale do Paraíba, a equipe
de perícias foi acionada para local de homicídio. Uma
mulher de 38 anos foi morta com um disparo de arma de
fogo quando saía do trabalho em um supermercado. Pela
análise dos vestígios infere-se que o autor do disparo era
conhecido da vítima, que a mesma teria sido pega de
surpresa (não havia sinais de luta no local), e que o crime
foi premeditado (autor conhecia os horários da vítima e
carregava um revolver).
Caso

Objetivo: Analisar locais de crime passional com um
novo olhar, buscando vestígios imateriais que apontem
um perﬁl do autor do delito.
Metodologia: Reanálise de três casos de homicídio
passional em busca de vestígios imateriais nele presentes,
com enfoque nas características que permitem traçar
o perﬁl do autor do delito. Os casos selecionados
ocorreram em regiões distintas do interior do estado de
São Paulo e foram atendidos e analisados pelas peritas
proponentes do trabalho.
Resultados e Discussões: Caso 1: Feriado de carnaval em
2015, na região de Campinas. Constava como vítima uma
mulher de 31 anos, com lesão única de esgorjamento
no interior do apartamento em que a vítima mantinha
relação extraconjugal. Havia no local vestígios de luta
corporal, improvisação e atos post-mortem de limpeza
no local e reposicionamento do cadáver.: Caso 2: Ao
amanhecer de mais um dia de fevereiro de 2014 na
região de Marília, o corpo de uma mulher de 20 anos é
encontrado nu às margens de uma represa. Com o exame
perinecroscópico constatou-se esgorjamento (múltiplas
lesões no pescoço), bem como lesões na face, de defesa
nas mãos e escoriações em suas costas (provocadas por
arraste no local do crime). Análises e inferências nelas

Criminoso

Motivador

Perﬁl

1

Desorganizado

Honra/Ciúme

Impulsivo, brutal, medo de
exposição social

2

Desorganizado

Honra

Ódio, raiva, medo de
exposição social

3

Organizado

Paixão/ Vingança

Frio, decidido, íntimo

Conclusões: Nos três casos referenciados observou-se
um aspecto narcisístico do agressor, onde a necessidade
de sanar uma crise emocional se sobrepôs ao antigo
afeto pela vítima. Observamos ainda, neste aspecto,
uma despersonalização diante do ato violento. O local
das lesões fatais nos chamou a atenção: nos casos 1 e 2,
houve lesão fatal na região do pescoço, sugerindo uma
tentativa de silenciar a vítima, a qual colocaria o autor
em evidência no meio social ao revelar fatos da vida
íntima do casal; no caso 3, com disparo de arma na face,
sugere-se uma ofensa à vaidade da vítima e divergências
de pensamentos entre ambos. Os vestígios imateriais
apontados auxiliariam, portanto, na persecução penal
com o delineamento de um perﬁl do autor e qualiﬁcação
do crime.
R.F. Aragão. Vestígio Material e Imprecisão - Criminalística
Estática, Dinâmica e Pós-moderna. 2006.
2
Konvalina-Simas, T. PROFILING CRIMINAL Introdução à Análise
Comportamental no Contexto Investigativo. 2012.
3
BONAVIDES, Renata. Crime passional ou amor patológico.
2009.
1
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Introdução: A falsiﬁcação de anilhas (anéis metálicos
de identiﬁcação animal) é uma prática frequentemente
associada ao tráﬁco de pássaros silvestres no Brasil,
realizada com o intuito de conferir falsa aparência de
legalidade a animais traﬁcados. Por conterem sigla e
logotipo de órgão público federal, a falsiﬁcação de anilhas
é considerada crime de falsiﬁcação de selo público. Por
esta razão, é crescente o número de anilhas suspeitas de
falsiﬁcação encaminhadas à perícia da Polícia Federal1.
Objetivos: Este trabalho tem como objetivo analisar os
laudos de anilhas oﬁciais de passeriformes dos últimos
dez anos da casuística da Polícia Federal (período de
2006 a 2015), de modo a traçar um diagnóstico desse
exame forense no órgão.
Metodologia: A pesquisa se baseou em informações
retiradas de 100% dos laudos periciais de exame de
anilhas arquivados eletronicamente no sistema SisCrim
da Polícia Federal. Foram compiladas informações sobre
todas anilhas periciadas individualmente, tais como com
seus códigos alfanuméricos, espécie de pássaros em que
estavam colocadas, técnicas periciais empregadas, tipos
de vestígios de fraude encontrados, veredito pericial,
nomenclatura utilizada para a conclusão, dentre outras.
Foram analisadas ainda as medições dimensionais
realizadas nas anilhas questionadas: diâmetro interno,
diâmetro externo, espessura de parede e comprimento.
Realizou-se, então, a comparação entre os resultados
das medições das grandezas dimensionais das amostras
de anilhas atestadas como fraudadas e não fraudadas.
Os lotes de anilhas atestadas como fraudadas foram
cotejados também com os dados dimensionais das
anilhas-padrão (oriundas do fabricante oﬁcial). A análise
estatística foi feita com o software Statistica versão 10
(StatSoft, Inc., 2011), por meio do Teste T para amostras
independentes.
Resultados e Discussões: A compilação de laudos
periciais totalizou 1.007 documentos. Esses laudos, em
conjunto, registraram 54.686 anilhas de passeriformes
submetidas a exame pericial, das quais 10.542 foram
periciadas individualmente. A casuística se concentrou
nos estados de SP, RS e MG, com alguma expressão
também em GO, PR, ES, SC, RJ e RO. Dentre as anilhas

vinculadas a aves, 24% estavam em animais da espécie
Sicalis ﬂaveola (canário-da-terra) e 22% em Saltator
similis (trinca-ferro), seguidas de espécies do gênero
Sporophila e outras de menor frequência. No tocante
às técnicas periciais, o paquímetro foi utilizado como
instrumento de medição de 94,8% das unidades. Anilhas
oﬁciais autênticas foram utilizadas como padrão de
confronto pericial em 93,1% dos exames. A análise dos
caracteres estampados nas anilhas ocorreu em 95,2%
dos casos. Em 17,5% das análises, os peritos recorreram
a técnicas complementares de documentoscopia
e balística forense. Quanto à conclusão sobre a
autenticidade das anilhas, as anilhas oﬁciais foram
atestadas como falsiﬁcadas em 67,5% dos casos, como
autênticas em 25,9%, e como resultado inconclusivo
em 6,6%. No estudo das dimensões das anilhas
questionadas, as comparações de diâmetro interno
resultaram em diferenças estatisticamente signiﬁcativas
entre as medições dos lotes de anilhas fraudadas e não
fraudadas (p < 0,01). Da mesma forma, o cotejo dos
lotes de anilhas atestadas como fraudadas com os dados
dimensionais das anilhas-padrão resultou em diferenças
estatisticamente signiﬁcativas no quesito diâmetro
interno (p < 0,001).
Conclusão: O exame pericial em anilhas de passeriformes
vem adquirindo relevância crescente na casuística da
Polícia Federal nos últimos dez anos, sendo elevado o
índice de fraude desses dispositivos de identiﬁcação
animal. As técnicas forenses empregadas pela perícia da
Polícia Federal apresentam grande uniformidade quanto
ao método de medição das dimensões das anilhas, à
análise da graﬁa de suas inscrições e ao uso de anilhaspadrão para o cotejo pericial. A medição de diâmetro
interno se mostrou um critério tecnicamente adequado
para a conclusão sobre a autenticidade de anilhas
oﬁciais, ﬁgurando os demais aspectos como elementos
auxiliares na formação da convicção dos peritos.
Mayrink, RRM. Exame Pericial para Detecção de Fraudes
em Anilhas Oﬁciais de Passeriformes: uma Ferramenta para
o Combate ao Tráﬁco de Animais Silvestres. Dissertação de
Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Perícias Criminais
Ambientais, UFSC. 195 p. 2016.
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Introdução: O rompimento da Barragem de rejeitos
de Fundão, ocorrido em 05 de novembro de 2015,
constitui-se em um dos maiores acidentes ambientais
mundiais. Em três aspectos é considerado como o
maior acidente do gênero no mundo: volume de lama
extravasado (estimado entre 50 a 60 milhões de metros
cúbicos), percurso atingido (600 km ao longo da bacia
hidrográﬁca do Rio Doce) e prejuízo estimado (mais de
US 10 bilhões), conforme estudo da Bowker Associates
Science & Research in the Public Interest. O desastre, de
dimensões catastróﬁcas, exigiu grande capacidade de
mobilização de recursos logísticos num curto intervalo
de tempo. Na primeira semana após o rompimento
foi constituído o Centro de Comando Oﬁcial, com
representantes de diversos órgãos públicos tais como
Polícia Federal, Polícia Civil, órgãos ambientais da
União e dos estados, Defesa Civil, Exército, Bombeiros,
etc., com o objetivo de otimizar ações imediatas de
dimensionamento do desastre, contenção dos danos,
resgate, identiﬁcação de vítimas, etc.
Objetivos: O objetivo deste trabalho é apresentar os
aspectos mais relevantes da organização logística e
gerencial de uma perícia complexa e multidisciplinar,
levada a cabo após o rompimento da Barragem de
rejeitos denominada Fundão, pertencente à empresa
mineradora SAMARCO/SA, localizada no município
de Mariana no estado de Minas Gerais, Brasil. Serão
apresentados aspectos relacionados aos tipos de perícias
realizadas, multidisciplinaridade de exames, cooperação
institucional entre os diversos órgãos públicos
envolvidos, mobilização rápida de pessoal, logística de
deslocamento aéreo e ﬂuvial de pessoal, equipamentos
e materiais e rede de apoio laboratorial.
Metodologia: Com relação aos procedimentos forenses
da Polícia Federal foram empregados ao longo do trabalho

cerca de 35 Peritos Criminais Federais de diversas áreas
de formação, tais como: engenharias civil, de minas,
ﬂorestal, química, elétrica e cartográﬁca, biologia,
medicina e medicina veterinária, farmácia, geologia e
química. Os Peritos foram mobilizados em unidades da
Polícia Federal de sete estados brasileiros: Minas Gerais
(sede do evento), Distrito Federal, Espirito Santo, Bahia,
Piauí, Paraíba e São Paulo. Foram produzidos Laudos
Periciais avaliando as causas do rompimento e cadeia
de procedimentos que provocaram ou potencializaram
o desastre, danos causados à ﬂora e fauna, qualidade
da água, além de estudos de licenciamento ambiental
concedido à empresa. A avaliação, mensuração e
classiﬁcação dos danos foi realizada em todo o percurso
da pluma de rejeitos ao longo da bacia do Rio Doce até
a sua foz, no estado do Espírito Santo (cerca de 600 km).
Recursos como fotogrametria aérea com equipamento
embarcado foram utilizados preponderantemente para
avaliar, mensurar e classiﬁcar danos à Flora e Poluição.
Dados gerados por diversas instituições do governo
brasileiro foram utilizados para elaborar trabalhos
forenses relacionados à poluição causada, danos à ﬂora
e fauna.
Conclusão: Decorridos oito meses após o desastre,
a Polícia Federal havia concluído grande parte dos
trabalhos forenses de sua competência. A metodologia
empregada nos diversos exames e a prática do trabalho
multidisciplinar, além da capacidade de mobilização
logística geraram uma relevante massa crítica de
conhecimento forense em tratamento de casos desse
gênero. Além disso, revelou a necessidade de se
desenvolver um grupo de pronto emprego forense em
desastre ambientais, com mapeamento de corpo técnico
competente, equipamentos necessários e metodologias
aplicadas.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE CINZAS DE QUEIMADAS
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Introdução: Estudos sobre o fogo no Cerrado, em sua
maioria, abordam os efeitos sobre a vegetação e, em menor
proporção, sobre o solo (MIRANDA, 2010), mas para o
entendimento do funcionamento dos ecossistemas após
as queimadas, assim como as possíveis recomendações
para o manejo, são necessárias investigações nos
diferentes compartimentos ambientais. Em função do
escoamento superﬁcial devido às chuvas, o material
das cinzas pode acumular no sedimento dos ambientes
aquáticos, gerando um potencial risco ecológico para
organismos bentônicos que dependem do sedimento
para alimentação e procriação (RAND; SCHULER, 2009).
A utilização de caramujos aquáticos na avaliação dos
efeitos de poluentes que tendem a precipitar pode ser
uma boa ferramenta para a perícia ambiental, uma
vez que os mesmos são organismos bentônicos que se
alimentam no substrato (OLIVEIRA-FILHO et al., 2017).
Com o objetivo de determinar os efeitos de cinzas de
queimadas sobre organismos bentônicos esse estudo
avaliou a reprodução e o desenvolvimento de caramujos
da espécie Biomphalaria glabrata expostos a cinzas
previamente coletadas em área queimada.
Metodologia: As cinzas utilizadas no presente estudo
foram coletadas em duas áreas, Torre de TV Digital de
Brasília e CPAC (Campus da Embrapa Cerrados) (Figura
1A). Após peneiradas (Figura 1B), as amostras de cinzas
foram diluídas em água e agitadas por 96 horas antes dos
experimentos (Figura 1C). O ensaio consiste na exposição
dos organismos ao material testado, por período de até
96 horas (Figura 1D), para avaliar a toxicidade aguda
(letalidade). E posterior exposição por 30 dias (4 a 5
semanas) nas concentrações de 50 e 100g/L para avaliar
a reprodução. Durante esse período foi contabilizado o
número de ovos e o número de desovas por indivíduo
nos grupos testados. Para avaliação do desenvolvimento
embrionário, 38±4 ovos com até 24 horas de idade foram
expostos às mesmas concentrações das cinzas dos dois

ambientes, além do grupo controle exposto somente à
água reconstituída.
Conclusão: Com relação à reprodução dos caramujos
adultos, os resultados obtidos mostraram que o grupo
controle obteve média de 301,4 ovos/indivíduo. Os
grupos expostos apresentaram considerável redução
nesse parâmetro, conforme apresentado na tabela 1.
O gráﬁco 1A mostra as curvas de médias cumulativas
por grupo onde ﬁca bastante evidente as diferenças
apresentadas. Todavia, após a análise pelo Procedimento
Dunnett, foi possível observar que, com exceção do
grupo CPAC 50%, todos os outros tiveram inibição da
produção de ovos por indivíduo ao nível de p<0,05.
Quanto ao número de desovas por indivíduo (Gráﬁco 1B)
os grupos expostos às cinzas do CPAC não se mostraram
diferentes do grupo controle, só os grupos expostos às
cinzas da Torre foram considerados inibidos em relação
ao grupo controle ao nível de p<0,05. Quanto aos efeitos
sobre embriões em desenvolvimento não foi observada
mortalidade e nem diferenças no tempo para eclosão
entre embriões expostos às cinzas e os não expostos
após 10 dias da postura.
Discussão e Conclusões: Os resultados obtidos mostraram
que as cinzas da área da Torre foram capazes de inibir a
reprodução dos caramujos tanto ao nível de número de
ovos como de desovas por indivíduo. As cinzas da área do
CPAC não apresentaram esse efeito provavelmente pelas
diferenças na composição química. Em estudo anterior
(SANTOS et al. 2012) apresentaram as propriedades
alcalinas das cinzas da área da Torre, provavelmente pela
presença em maior quantidade do elemento potássio
(K). Desse modo, os dados apresentados evidenciam
que as cinzas das queimadas podem afetar a biologia
aquática e que os estudos ecotoxicológicos podem ser
uma boa ferramenta na indicação pericial dos efeitos de
poluentes sobre ecossistemas.

159

CARTEL EM OBRAS PÚBLICAS - OPERAÇÃO LAVA JATO
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Introdução: No transcorrer das investigações
relacionadas à denominada Operação Lava Jato, surgiu
a denúncia de atuação de uma estrutura criminosa
para fraudar licitações da Petrobras. Essa organização
seria composta, entre outros agentes, pelas maiores
empreiteiras do Brasil que, para assinar contratos com a
companhia petrolífera pelos valores mais altos possíveis,
organizavam-se em forma de cartel, combinando os
preços que seriam submetidos nos processos licitatórios
da estatal.
Objetivos: Examinar processos licitatórios da Petrobras
visando identiﬁcar a prática de cartel nos contratos de
grandes obras de engenharia, calculando o eventual
prejuízo à companhia petrolífera.
Metodologia: Os primeiros trabalhos periciais
consistiram no entendimento do processo de licitação
e contratação da Petrobras, seguido da análise de
uma série inicial de contratos, mediante o emprego
de metodologia já consagrada na Engenharia Forense
(método do custo de reprodução). Paralelamente a esses
exames iniciais, foram elaborados os primeiros estudos
para identiﬁcar um comportamento padrão (modus
operandi) do suposto cartel. Nesses exames iniciais,
realizados durante o ano de 2015, os Peritos adotaram
o método do custo de reprodução para algumas obras,
apurando um superfaturamento de R$ 5 bilhões em um
total analisado de R$ 17,2 bilhões (valores atualizados).
Apesar da análise de superfaturamento ter sido viável,
o elevado número de contratos, o número limitado de
Peritos e a necessidade conjunta de uma prova técnica
que examinasse, além do superfaturamento, a suposta
atuação do cartel, demandaram dos Peritos uma
abordagem distinta para o caso. Em vista dessa demanda,
foram pesquisadas as metodologias desenvolvidas em
outros países voltadas para a identiﬁcação da prática
do cartel e estimativa de seu prejuízo, bem como
estudadas as diretrizes da Organização para Cooperação

e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os modelos
internacionais foram adaptados para o caso concreto
em análise, desenvolvendo-se assim um novo método
para a Operação Lava Jato. Os modelos internacionais
preconizam, na amplitude dos casos, a comparação de
cenários distintos: um sob atuação do cartel; e outro,
de referência, livre de sua atuação. Da mesma forma,
os Peritos analisaram minuciosamente os processos
licitatórios da Petrobras, separando-os em dois grupos:
um onde havia participação exclusiva das empresas
pertencentes ao grupo cartelizado; e outro, de referência,
onde havia também a participação de empresas externas
a esse grupo. Por meio de testes estatísticos, comprovouse então que os dois grupos pertenciam a duas populações
distintas. Para cálculo do prejuízo, montou-se um cenário
contrafactual, determinando o valor esperado em uma
licitação competitiva. Esse resultado foi comparado com os
valores questionados (valores de contrato), cujas licitações
tiveram seu caráter competitivo frustrado, determinando
assim o prejuízo direto sofrido pela Petrobras.
Resultados e Discussões: A partir da metodologia
desenvolvida durante a Operação Lava Jato foi
possível, apresentar uma prova técnica da atuação do
cartel, assim como estimar o prejuízo em 34 contratos
dentre as maiores obras públicas executadas em
território brasileiro durante os anos de 2003 a 2014. A
conﬁabilidade do método que se baseia em sólido lastro
teórico e a rapidez com que ele pode ser empregado
fazem com que se proponha o seu uso para identiﬁcar e
avaliar outros casos de cartel em obras públicas.
Conclusão: A partir da comprovação técnica da
existência do cartel, os Peritos efetuaram a estimativa
do prejuízo decorrente de tal prática. Novamente,
mediante comparações de cenários probabilísticos,
os Peritos analisaram, em valores atualizados, R$ 94,3
bilhões em 34 contratos, estimando um prejuízo de
aproximadamente R$ 20 bilhões À Petrobras.
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Introdução: Segundo Barreto1, a melhor forma de
combater as organizações criminosas é tornar seus bens
indisponíveis, de modo a assegurar a reparação do dano
ambiental e impedir o ﬁnanciamento de outros crimes.
Para isso, a investigação e a perícia devem atuar juntas
na rápida quantiﬁcação do dano ambiental causado e na
responsabilização de seus autores.
Objetivos: Apresentar estudos relacionados aos tipos de
perícias criminais ambientais ocorridas no ano de 2015
no Estado do Pará, visando o aprimoramento por parte
da perícia e outros entes envolvidos no combate aos
crimes ambientais.
Metodologia: Para o estudo, de 76 Laudos Periciais
Ambientais ﬁnalizados em 2015 pelo SETEC-PA, foram
selecionados 28 Laudos elaborados por apenas um
perito, visando facilitar a tabulação dos dados, em
que foram compiladas informações relativas aos
municípios de ocorrência dos exames, aos tipos de
exames (desmatamento, mineração ou mineração e
desmatamento), à identiﬁcação dos responsáveis pelos
danos (através da sobreposição dos perímetros dos
imóveis ou posses rurais inseridos no Cadastro Ambiental
Rural), ao quantitativo de área cujos danos ocorreram e
à Valoração dos Danos Ambientais.
Resultados e Discussões: Durante o ano de 2015, as
perícias que geraram os 28 Laudos Periciais foram
realizadas em 14 munícipios diferentes, sendo
Altamira responsável por 9 Laudos. Quanto aos tipos
de exames, 64 % relacionavam-se ao desmatamento,
25% à mineração e 11 % à mineração e desmatamento
concomitantemente. Quanto aos métodos de exames, 71
% foram utilizadas informações dos autos e técnicas de
sensoriamento remoto e 29 % foram utilizadas técnicas
de sensoriamento remoto e perícia de local. Apenas
em 21 % dos casos não foi possível identiﬁcar algum
responsável pelos danos, demonstrando a importância
das informações disponíveis no Cadastro Ambiental
Rural. A área total explorada ou daniﬁcada que foi
periciada correspondeu a mais de 14.400 ha, sendo que
apenas 197,76 ha (1,5 % do total) foram identiﬁcadas

em perícias de local, ou seja, 98,5 % dos indícios de
exploração foram obtidos utilizando apenas técnicas de
sensoriamento remoto, demonstrando a importância e
eﬁciência quando da aplicação dessas técnicas. Apesar
de apenas 46 % dos Laudos indicarem a Valoração
dos Danos Ambientais, o montante ultrapassa os 110
milhões de reais. Somente os crimes de desmatamento
correspondem a 93,6 % da área total explorada e 74,9 %
do montante ﬁnanceiro correspondente à Valoração dos
Danos Ambientais, conforme tabela 1.
Tabela 1: Informações correspondentes aos tipos de exames.
Tipo de Exame

Nº
Laudos

Área dos
Danos (ha)

Área do
Danos
(%)

Valoração dos
Danos (R$)

Valoração
dos Danos
(%)

Desmatamento

18

12.571,53

93,6%

R$ 83.560.593,35

74.9%

Mineração

7

168,55

1,3%

R$ 2.906.935,94

2.6%

3

696,6

5,2%

R$ 25.045.712,69

22.5%

28

13.436,68

100,00%

R$ 111.513.241,98

100.00%

Mineração/
Desmatamento
Total

Conclusão: O uso de técnicas de sensoriamento remoto
permitem uma maior eﬁciência na produção de Laudos
Periciais Ambientais na Amazônia. As informações
do Cadastro Ambiental Rural são extremamente
importantes na identiﬁcação dos responsáveis pelos
danos, cabendo esforços por parte da Polícia Federal
para que essas informações estejam disponíveis sem
restrições. Os crimes relacionados ao desmatamento
são os mais representativos e se concentram na região
de Altamira. Os crimes relacionados à mineração, apesar
de aparentar pouca representatividade no estudo,
apresentam casuística considerável no Estado do Pará. A
identiﬁcação do infrator e a Valoração dos Danos por ele
praticados são fundamentais para o combate de crimes
ambientais.
Agradecimento: À Superintendência e ao Setor-Técnico
Cientíﬁco da Polícia Federal no Estado do Pará.
BARRETO, Paulo. A impunidade de crimes ambientais em
áreas protegidas federais na Amazônia – Belém, PA: IMAZON,
2009. 56p. ISBN: 978-85-86212-27-7
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Introduction: The application of environmental
regulations is a persistent challenge and the detection
of violations on time is essential to hold responsible
oﬀenders [1]. Several projects using UAVs (Unmanned
Aerial Vehicles) in environmental conservation areas
have been carried out to map forests, wildlife monitor,
preventive predatory hunting and illegal logging [2].
The use of UAVs as an instrument for environmental
sensing is a research topic of the HealthDrones project
(CNPq 573964/2008-4), which includes environmental
surveillance actions in the epidemiological monitoring
and control of diseases, which has an enormous potential
to be used as analytical platforms for environmental
crimes purposes.
Objectives: Identify outbreaks of deforestation and
illegal construction using the Healthdrones platform,
applied to environmental monitoring.

Fig. 2 Identiﬁcation of deforestation points in the study area.

The performance chart of Bebop Drone features such as
battery discharge, altitude, and speed during 4 minutes
and 57 seconds of ﬂight was analyzed (Fig. 3). The drone
moved nearly 150 meters with maximum altitude of 11
meters, speed of 5 m/s and battery discharge of 45%.
Fig. 3 Drone Bebop performance in ﬂight.

Methodology: The identiﬁcation of deforestation points
and illegal occupations took place on September 13,
2016, in the Mata do Zumbi Conservation Unit, in Cabo
de Santo Agostinho, Pernambuco (Fig. 1), together
with agents of the State Environmental Agency (CPRH)
and Independent Company of Environmental Policing
(CIPOMA).
Fig.1 Study area S 8° 19’ 30” W 34° 58’12”

The power of representation, ﬂying over 11m altitude,
with a camera of 14mpx, 1/2.3” sensor it is possible to
scan an area of 37.7x27.8m with a pixel resolution of
2x2,5cm (GSD - Ground Sample Distance).

Using the manufacturer’s API was collected resources
data from the Bebop Drone by Parrot for performance
test and GPS data and images produced by the UAV for
identiﬁcation of the areas. For the construction of the
map were used the software Google Earth and ArcGis.
The scale of representation is 1: 1,500 and the projection
used is Transverse Mercator Datum: WGS 1984.
Results and discussions: Six points of deforestation and
illegal construction were identiﬁed by the GPS data and
photos were associated with the points (Fig. 2).

Conclusion: From the data collected by the UAV GPS, it
was possible to identify the main points of deforestation
and illegal occupations, which demonstrates the
suitability of the system as an analytical tool applicable
to investigations related to environmental crimes.
¹GARGIULO, FRANCESCO et al. Remote Sensing In The Fight Against
Environmental Crimes: The Case Study Of The Cattle-breeding
Facilities In Southern Italy. International Journal of Sustainable
Development and Planning, v. 11, n. 5, p. 663-671, 2016.
2
JACOBSEN, Mark. The Promise of Drones. Harvard
International Review, v. 37, n. 3, p. 27, 2016.
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Introdução: O rompimento da barragem de Fundão,
ocorrido em Mariana-MG, em 05/11/2015, foi
considerado o maior desastre deste tipo na história da
mineração mundial, considerando o volume de resíduos
lançado, a extensão da área afetada e custo estimado
dos danos ambientais.
Objetivos: Este trabalho tem por objetivo relatar o
trabalho da perícia da Polícia Federal para a constatação
de danos à fauna decorrentes do rompimento da
barragem de Fundão.
Metodologia: Entre novembro de 2015 e março 2016,
uma equipe multidisciplinar de peritos criminais federais
realizou exames de campo e análises documentais a ﬁm
de determinar os danos à fauna causados pela descarga
de rejeitos no Rio Doce. O trabalho de campo envolveu
vistorias por terra, embarcadas e aéreas, análises físicoquímicas de água e sedimentos, exames clínicos e de
necropsia em animais afetados e estudos de relações
ecológicas no ecossistema atingido (rio, estuário e mar).
Além disso, foram examinados, ao todo, 71 autos de
infração, boletins de ocorrência e relatórios diversos,
134 prontuários de atendimento médico veterinário
e 55 relatórios de necropsia produzidos por agências
governamentais ou empresas de consultoria contratadas
para o monitoramento do desastre.
Resultados e Discussões: A investigação pericial
constatou impacto ambiental sobre crustáceos, anfíbios
répteis, aves, mamíferos e animais domésticos. Peixes
mortos foram registrados em mais de 60 pontos de
amostragem ao longo do rio, e pelo menos 29.300
carcaças (mais de 13,9 toneladas) foram recolhidas. O
laudo pericial comprovou o vínculo de causa e efeito
entre o derramamento de rejeitos no rio e a causa
mortis da ictiofauna. O desastre ocorreu na época
da piracema, matando um grande número de peixes
que subiam o rio para se reproduzir, o que acarretou
importante impacto sobre o estoque pesqueiro do Rio
Doce nos anos seguintes. Algumas das espécies afetadas
são oﬁcialmente classiﬁcadas como ameaçadas ou
endêmicas, tais como Genidens genidens e Potamarius
grandoculis. Mais de 1500 resultados de testes

ecotoxicológicos foram analisados para inferir danos
agudos e crônicos causados pela pluma de rejeitos à
fauna aquática. Além da ictiofauna, a perícia criminal
registrou um surto de mortalidade de 31 aves marinhas
associado à chegada da pluma de rejeitos ao estuário
do Rio Doce. O laudo pericial ainda alertou para a
possibilidade de ocorrência de danos crônicos à fauna,
tanto doméstica quanto silvestre, em especial a espécies
ameaçadas ou criticamente ameaçadas de extinção,
como Cardisoma guanhumi (caranguejo-guaiamum) e
as tartarugas marinhas Dermochelys coriacea (tartarugade-couro) e Caretta caretta (tartaruga marinha).
Foto 1 - Resíduos incrustados nas brânquias de peixe coletado no
Rio Doce, evidenciando relação de causa e efeito entre a descarga
de rejeitos e a causa mortis dos animais aquáticos.

Foto 2 - Necropsia de ave marinha afetada pelo desastre.

Conclusão: Os exames periciais foram fundamentais
para provar o crime ambiental causado pela ruptura
da barragem, mostrando os efeitos deletérios da
poluição sobre a fauna do Rio Doce. Além de registrar
e interpretar as evidências para embasar o processo
criminal, o laudo pericial alertou sobre a importância de
um acompanhamento contínuo dos efeitos crônicos em
animais domésticos e silvestres.
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Introdução: No Brasil é muito grande a restrição ao corte
da aroeira, de forma que outras essências substituíram a
maior parte dos usos na qual era comumente empregada.
Mas atualmente o comércio de aroeira, principalmente
na fronteira do Mato Grosso e em Rondônia, foi
reativado com a introdução de aroeira proveniente da
Bolívia. Todavia carecem garantias de que este não seja
um canal para a comercialização de aroeira cortada
ilegalmente na região do pantanal ou estudos de que a
exploração boliviana não cause um prejuízo irrecuperável
à variabilidade genética da espécie.

sistemas SISFLORA (SEMA - Secretaria do Estado de meio
Ambiente do Mato Grosso) e DOF foram conﬁrmadas a
existência de remessas de produtos ﬂorestais de aroeira
entre os estados de MT e RO, e há inclusive anúncios
na internet oferecendo produtos em aroeira da Bolívia,
como mostrado na Figura1 abaixo.

Objetivos: Levantar os possíveis danos da autorização
para comercialização de madeira de aroeira no Mato
Grosso e as precauções a serem tomadas.
Metodologia: Levantamento em sistemas de controle da
movimentação ﬂorestal, como, por exemplo, o SISFLORA
e o DOF, do ﬂuxo de madeira de aroeira comercializado
entre os estados do Mato Grosso e Rondônia.
Resultados e Discussões: Para se justiﬁcar cientiﬁcamente
a liberação ou a restrição do corte de uma essência
ﬂorestal que já tenha passado por exploração intensa,
como é o caso indiscutível da aroeira e suas diversas
subespécies, deveria ser feito preliminarmente um
estudo da estrutura populacional e do ﬂuxo gênico em
uma população natural da espécie numa macrorregião
importante de ocorrência. Evidentemente esta
macrorregião não segue limites geopolíticos, e no caso
da aroeira proveniente da Bolívia, mesmo estando em
países diferentes é provável que exista ﬂuxo gênico
entre populações dos dois lados da fronteira, portanto,
restringir o corte do lado brasileiro sem uma política
relacionada à população do outro lado da fronteira não
tem muito sentido sob o aspecto ecológico. No Brasil
a Portaria Normativa N.º 83, de 26/09/1991, emitida
pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Renováveis), trata da restrição do corte
e exploração da Aroeira legítima ou Aroeira do Sertão
(Astronium urundeuva), das Baraúnas (Melanoxylon
brauna e Schinopsis brauna), do Gonçalo Alves
(Astronium fraxinifolium). Em veriﬁcações feitas nos

O controle do local de origem de toras é uma questão
complexa em todo o Brasil, e a possibilidade de que
uma suposta importação de madeira de aroeira esteja
sendo usada para regularizar toras de aroeira cortadas
ilegalmente no Brasil é uma possibilidade altamente
verossímil. Além disso, em áreas de fronteira, é
importante alinhar as práticas preservacionistas com os
países vizinhos.
Conclusão: Para se garantir a preservação dos recursos
naturais que ultrapassam a fronteira brasileira é
necessário um alinhamento das exigências ambientais
entre os países, precauções aduaneiras para evitar
fraudes de falsa importação, ou políticas restritivas para
importação de tais produtos enquanto as exigências
ambientais e ﬁscalização não são equivalentes.
Imagem obtida em 13/01/2017 no endereço: <http://www.
mfrural.com.br/detalhe/lascas-e-palanques-trazidos-dabolivia-154561.aspx>.
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Introdução: Em decorrência das investigações de
corrupção e cartelização em obras da Petrobras, durante
a Operação Lava Jato, os Peritos Criminais Federais
foram demandados para estimar o sobrepreço em
contratos de obras de grande porte. No decorrer dos
exames, identiﬁcou-se que as referências de preço
usualmente empregadas nos métodos periciais vigentes,
não eram consistentes com o tipo e, especialmente,
tamanho das obras sob análise. A partir de informações
de computadores apreendidos e do afastamento de
sigilo ﬁscal de grandes consórcios investigados, os
Peritos observaram custos signiﬁcativamente abaixo
dos parâmetros divulgados por órgãos oﬁciais. Três
dos principais fatores identiﬁcados que permitiam essa
diferença eram a economia de escala, o efeito cotação e
o efeito barganha.
Objetivos: Analisar os efeitos da economia de escala,
efeito cotação e efeito barganha nos exames de
sobrepreço em obras de grande porte e seu impacto no
cálculo de eventual superfaturamento.
Metodologia: A economia de escala é um conceito da era
moderna, derivado do ganho econômico que a produção
em série de uma determinada mercadoria pode gerar.
A escala de produção pode garantir um aumento na
produtividade, diminuição de falhas, padronização do
produto ﬁnal, melhor controle de qualidade e diminuição
dos custos ﬁnais. O efeito cotação está associado à
capacidade de uma empresa em buscar, por meio de
consultas a diferentes fornecedores, a melhor condição
de preço. Já, o efeito barganha foi descrito por Michael
Porter (Royer¹) como uma das forças de competição
do mercado. Trata-se da concentração do poder de
compra que determinados clientes possuem através da
qual, usualmente, os preços são forçados para baixo.
Os fatores descritos acima são perfeitamente aplicáveis
na construção civil. Estudo já realizado por Silva Filho
et al² identiﬁcou que os efeitos cotação e barganha,
quando aplicados às obras públicas, podem apresentar
descontos médios de 5 e 10%, respectivamente, em

relação às referências do SINAPI (atual referência da
administração pública). Durante as investigações da
Lava Jato, Peritos Criminais Federais tiveram acesso aos
processos de cotações e notas ﬁscais de compra dos
principais insumos aplicados em grandes obras públicas,
assim como quadros de produtividade de mão de obra
e composições unitárias de serviços das principais
empreiteiras do Brasil. Durante os exames identiﬁcaramse os três fatores em questão, com descontos ainda mais
signiﬁcativos que aqueles já divulgados na pesquisa de
Silva Filho.
Resultados e Discussões: Apesar de identiﬁcados processos
com economia de escala e negociações efetuadas pelas
empreiteiras com efeito cotação e barganha, nenhuma das
vantagens advindas desses fatores foi revertida em benefício
das empresas públicas contratantes. Essa vicissitude
contribuiu, segundo laudos elaborados pela Polícia Federal
na Operação Lava Jato, em superfaturamentos de R$ 5
bilhões. Desvendados esses fatores, há que se considerar,
em futuros exames, metodologias que considerem o
impacto da economia de escala, efeito cotação e efeito
barganha no cálculo do superfaturamento, especialmente
em obras de grande porte.
Conclusão: Após uma série de exames, a Perícia conseguiu
identiﬁcar uma faceta que a corrupção e o cartel podem
infringir aos cofres públicos. Em qualquer mercado de
concorrência ideal, espera-se que os ganhos econômicos
advindos dos fatores descritos acima sirvam como uma
vantagem competitiva para a empresa que detém esse
potencial, estimulando a oferta de produtos a preços
mais baixos, o que não acontecia nas obras examinadas.
A prova técnica foi então capaz de identiﬁcar esses
fatores e materializar os prejuízos ao Erário decorrentes
da inexistente apropriação dessas vantagens.
Royer R. Anais do 30° Encontro Nacional de Engenharia de
Produção. São Carlos, 2010.
² Silva Filho LO, Lima MC, Maciel RG. Revista Perícia Federal,
v. 29, p. 36-41, 2012.
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Introdução: A perícia criminal deve-se basear na qualidade
da prova material, mensurando os danos ambientais
com as técnicas disponíveis. O uso de imagens satelitais
para a determinação de áreas desmatadas ou deﬁnição
do período de ocorrência de um delito, por exemplo,
já se encontra consolidado nos diversos trabalhos
desenvolvidos. Nem sempre se dispõe de imagens com
qualidade ou de época apropriada para a realização de
determinados trabalhos. Assim, a Fotogrametria pode
ser utilizada em casos especíﬁcos, como uma ferramenta
a mais na obtenção de dados conﬁáveis para a realização
de exames periciais na área ambiental.
Objetivos: O presente trabalho visa apresentar os diversos
trabalhos já realizados utilizando dados fotogramétricos
(SETEC/MG), descrevendo as possibilidades, limitações,
plataformas de obtenção das fotograﬁas aéreas e as
precisões alcançadas.
Metodologia: A Fotogrametria no Setor TécnicoCientíﬁco da Polícia Federal de Minas Gerais (SETEC/MG)
tem sido utilizada com maior ênfase nos trabalhos de
cálculo de volume em áreas de mineração, determinação
de Área de Preservação Permanente (APP) em represas
e determinação de áreas desmatadas. Para a realização
das fotograﬁas já foram utilizados um Veículo aéreo não
tripulado (VANT) do tipo multirotor (SETEC/MG), um
VANT de asa ﬁxa (UTEC de Uberlândia) e um helicóptero
da Coordenação de Aviação Operacional/PF (Brasília).
Determinação de APP em Represa: Foram realizados mais
de 100 laudos na região do entorno dos reservatórios das
represas de Furnas e Mascarenhas de Moraes. Há alguns
anos os trabalhos de APP em represa eram realizados
com uso somente de equipamento topográﬁco (estação
total) ou geodésico (receptor GNSS). As técnicas são
bastante precisas, porém exige um tempo maior de
campo, com necessidade da realização da medida de um
grande número de pontos de campo para a realização
dos laudos Periciais. O uso da Fotogrametria possibilitou
a realização da cobertura aérea de vários imóveis ao
mesmo tempo e utilizando um número muito menor de
pontos topográﬁcos ou geodésicos sem a necessidade
de adentrar nos locais questionados. O uso de VANT

de asa ﬁxa, de VANT multirotor ou de um helicóptero
para registro das fotograﬁas é função da área total a
ser periciada, das condições de acesso aos locais e das
condições logísticas de emprego de cada um.
Determinação de volume em áreas de mineração: O
cálculo de volume usando fotogrametria facilitou de
sobremaneira o trabalho de campo dos Peritos Criminais.
A técnica é empregada realizando fotograﬁas digitais
terrestres e apresenta precisões variando entre 5 e 10
cm, valores adequados para os trabalhos solicitados. As
medidas de distâncias são realizadas com trenas a laser,
de fácil porte.
Cálculo de vegetação degradada: Este caso consistiu no
cálculo da vegetação degradada no desastre de Mariana/
MG. A onda de rejeito de mineração, após o desastre
do rompimento das barragens de Fundão e Santarém,
ocasionou o extravasamento do rejeito das atividades de
mineração para além dos limites das calhas dos cursos
d’água, promovendo a remoção e o soterramento da
vegetação existente ao longo de 117 km. Foi realizado
um sobrevoo na região afetada e geradas ortofotos
com resolução de 30 cm para a deﬁnição da área total
degrada.
Resultados e Discussões: O uso das técnicas
fotogramétricas nasceu da simplicidade do seu uso, do
relativo baixo custo dos equipamentos utilizados, em
comparação aos métodos topográﬁcos e tradicionais,
e da boa qualidade dos dados gerados. A possibilidade
de recobrimento de grandes áreas utilizando VANT
favorece o ganho de produtividade, permitindo a
obtenção de imagens de altíssima resolução, com
baixo custo e alta resolução temporal. A fotogrametria
permite a realização dos trabalhos sem necessidade de
adentrar as áreas de perícia, agilizando o trabalho de
campo. No caso das áreas de mineração concorre para
evitar expor os proﬁssionais a riscos desnecessários, ao
realizar o levantamento em locais íngremes, suscetíveis
a desmoronamentos.
Conclusão: Os resultados obtidos nas áreas de estudo
de caso foram plenamente compatíveis com os padrões
de precisão a que comumente são demandados.
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Introdução: Crimes relacionados ao meio ambiente
possuem penas brandas, e o maior prejuízo que o
infrator pode vir a ter é ﬁnanceiro, através de multas,
obrigações de reparação do dano e sequestro de bens
proporcionais ao valor ilegalmente auferido, de maneira
que a valoração dos danos ambientais é essencial à
efetividade penal nesses casos. No caso de valoração da
exploração ilegal de madeira nativa em áreas públicas,
geralmente explorações em áreas extensas e de difícil
acesso, é impraticável a realização de inventário das
árvores exploradas, de modo que tais diﬁculdades
obrigam a perícia a realizar o levantamento e valoração
de maneira indireta, restando aos peritos deﬁnir a
melhor metodologia com base nos dados disponíveis,
suas potencialidades e limitações. Este resumo visa
descrever metodologia utilizada para extração ilegal de
madeira no interior da Terra Indígena Cachoeira Seca, no
estado do Pará.
Objetivos: Apresentar e discutir metodologias acessíveis
para valoração de danos ambientais em grandes áreas
relacionadas à exploração ilegal de madeira nativa.
Metodologia: O levantamento do quantitativo de
madeiras comerciais se baseou nas Autorizaçãos para
Exploração Florestal - AUTEFs emitidas para a região de
interesse, considerando áreas dentro da mesma tipologia
ﬂorestal. A base de dados de AUTEFs é pública, podendo
ser consultada, no caso do estado do Pará, no sítio da
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade-SEMAS.
Como forma de garantir representatividade e ao mesmo
tempo viabilizar o trabalho com um grande número de
variáveis, as essências foram classiﬁcadas com base nas
categorias de preço constantes no Boletim Informativo
de Preços Mínimos de Mercado da Secretaria da Fazenda
do Estado do Pará-SEFA, e por ﬁm calculada uma média
de percentuais de madeira de cada categoria, sem que
seja necessário o cálculo e posterior valoração por
essência, dado o grande número das mesmas. Para
calcular a área ilegalmente explorada os ramais abertos
por madeireiros no interior da Terra Indígena foram
mapeados, com auxílio de imagens de satélite LANDSAT
5, 7 e 8, estimou-se um raio de 2km como área explorada
mata adentro, a partir do ramal. Considerando as grandes
distâncias envolvidas, para este estudo especíﬁco foram

considerados apenas os montantes relativos a madeiras
nobres e especiais, entendendo-se que não haveria
interesse na exploração de essências de menor valor
comercial a grandes distâncias.
Resultados e Discussões: Diferentemente de outras
bases de dados, ou muito antigas ou referentes
a áreas de ﬁtoﬁsionomia distinta, as AUTEFs são
baseadas em levantamentos feitos com interesse na
exploração madeireira, posteriormente veriﬁcados e
autorizados por técnicos da SEMAS, ou seja, podem
ser considerados dados ﬁdedignos e a existência de
milhares de levantamentos permite a escolha das áreas
mais representativas em relação à área questionada,
bem como permite elaborar uma média entre as áreas
consideradas representativas. Considerando que o foco
é a valoração, e que toda AUTEF vai visar a exploração
prioritária das essências de maior valor, a escolha das
essências a serem exploradas certamente não deixa de
expor aquelas mais visadas pelos madeireiros ilegais e a
simpliﬁcação das médias através das categorias de preço
facilita a comparação entre AUTEFs, o que não implica
alteração nos valores ﬁnais calculados. Em relação à área
efetivamente explorada, o raio proposto é baseado em
informações de madeireiros e levantamentos em outras
áreas, sendo que estudos de campo podem conﬁrmar
qual o raio efetivamente explorado a partir dos ramais,
e estudos em áreas menores podem ser viabilizados
pela veriﬁcação da degradação ﬂorestal por imagens
de satélite, ainda que no caso de exploração apenas
de essências nobres e especiais, tal volume não seja
suﬁciente para gerar solo exposto a níveis detectáveis
pelos satélites LANDSAT.
Conclusão: A metodologia proposta tende a
subdimensionar os volumes explorados das essências
de maior valor, dado que a exploração ilegal não se
preocupa com a manutenção de árvores em APPs, ou
porta-semente, porém considerando o princípio in
dubio, pro reu, tal subdimensionamento não constituiria
desvantagem ao método, por apresentar um dado
comprovável do valor ilegalmente auferido e ao mesmo
tempo com garantias de não ser superestimado,
viabilizando a apresentação de um valor para a
exploração ilegal de madeira.
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Introduction: The food safety of milk has been challenged
in recent years by illegal adulterants promoted by the
addition of formaldehyde, hydrogen peroxide, starch,
sodium hydroxide and antioxidants. Several instrumental
techniques have been explored to detect adulterations in
milk including chromatography, mass spectrometry and
surface plasmon resonance. However, these techniques
require sophisticated and expensive instruments, making
diﬃcult their use for point-of-care testing (POCT). On
the other hand, microﬂuidic paper- based analytical
devices (µPADs) have emerged as suitable platform for
POCT, once they oﬀer low cost, global aﬀordability and
possibility to perform simultaneously multiple assays
under lateral ﬂow with minimal instrumentation.
Objectives: To develop µPADs for rapid screening of
adulterations in milk samples at the point-of-care.
Experimental: µPADs were fabricated by wax printing1 in
both one and three-dimensional (3D) arrangements.
The fabrication scheme of 3D µPADs is summarized in
Fig. 1 including the steps associated with colorimetric
indications addition, folding, and sealing of devices.
Colorimetric indicators were carefully selected for
each assay in order to avoid interferences. For each
colorimetric assay, 5 µL- aliquots of each chromogenic
agente was added on detection zones and allowed to dry
at room temperature prior to use.

rapid screening of these adulterants in milk samples.
The device used for demonstrating the proof of concept
was printed in 1D arrangement containing six detection
zones (ﬁve assays and one control) interconnected by
microﬂuidic channels and a central zone for sample
inlet (see Fig. 2). As proof- of-concept, 40 µPADs were
fabricated with similar geometry and dimensions and
then sent by mail to an untrained user. Each device
was used for the analysis of raw milk collected directly
in the farm. After adding the sample, a digital image
was recorded and sent back to our laboratory by a
multimedia message service (MMS). Based on the
visual analysis of all images, antioxidants, starch and
hydrogen peroxide were detected in 47%, 23% and 20%
of samples, respectively. No presence of formadehyde
of pH changes was observed. Fig. 2 shows optical
images recorded before and after colorimetric analysis
of a raw milk sample. The proposed device oﬀered
good reproducibility and stability over four consecutive
weeks.
Fig. 2. Optical images showing the wax printed µPADs before (left)
and after (right) milk analysis.

Fig. 1. Fabrication scheme of paper-based devices in 3D
format and preparation for use in the ﬁeld with visual detection.

Conclusions: A simple paper microﬂuidic device was
successfully developed to detect multiple adulterants in
raw milk samples. The proposed device oﬀer simplicity,
low cost and high potential to be used for POCT by
untrained users.

Results and discussion: Colorimetric assays for
antioxidants, hydrogen peroxide, starch, formaldehyde
and sodium hydroxide were optimized for allowing the

Acknowledgements: CAPES (Pró-Forense), INCTBio and
CNPq.
E. Carrilho et al., Anal. Chem. 81 (16), 7091-7095.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA
IDENTIFICAÇÃO DE PALMITO JUÇARA (EUTERPE EDULIS)
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Introdução: O Procedimento Operacional Padrão (POP)
para identiﬁcação de palmito juçara (Euterpe edulis)
deriva da experiência adquirida em exames de amostras
apreendidas pelos órgãos de segurança pública
conduzidos em São Paulo, pela Dra. Veronica Angyalossy,
e em Santa Catarina, pela Dra. Karin Esemann Quadros.
O palmito juçara continua sendo o principal produto não
madeirável da Mata Atlântica, e devido ao extrativismo
descontrolado, em boa parte clandestino, tornouse quase extinto de seu habitat natural [1], sendo
atualmente protegido por legislação especíﬁca. Em
consequência, diversas empresas têm buscado matériasprimas similares. A extração ilegal e o crescente uso de
espécies de substituição ao palmito juçara trouxeram
a preocupação em realizar a correta identiﬁcação da
espécie vegetal, pois a aparência externa do palmito
juçara e seus substitutos, na forma de segmento, tolete
ou picado, é muito semelhante. O presente trabalho é
uma sugestão e poderá ser aprimorado.
Objetivos: O objetivo desse trabalho é apresentar um
protocolo operacional padrão (POP) que inclui um guia
ilustrado de procedimentos e de identiﬁcação qualitativa
baseado na anatomia vegetal das bainhas foliares que
compõem os palmitos, por meio de técnicas simples
e de equipamentos disponíveis nos institutos, para
que os Peritos Criminais estejam capacitados a realizar
a identiﬁcação do palmito juçara (Euterpe edulis),
diferenciando-o dos “palmitos similares”, pupunha
(Bactris gasipaes), palmito de açaí (Euterpe oleraceae) e
palmeira-real-da-austrália (Archontophoenix alexandrae).
Metodologia: Os materiais apreendidos devem ser
transferidos para frascos com etanol 70% e tampados
até a preparação de lâminas histológicas, seguindose métodos de amostragem e técnicas usuais de
microscopia [2]: cortes transversais e longitudinais da
parte mais larga de duas bainhas foliares serão obtidos
à mão livre com lâmina de barbear, clariﬁcados em
hipoclorito de sódio (50%), lavados em água destilada,
corados com azul de astra (0,5% aquoso) e safranina
(1% em etanol 50%) e montados em glicerina [2]. Para

análise e fotografação foi usado fotomicroscópio dotado
de objetivas com aumentos de 5 a 100X.
Resultados e Discussões: As principais características
diagnósticas para identiﬁcação de E. edulis e
diferenciação dos palmitos similares são: forma elíptica
dos feixes, 2 cordões de ﬂoema e idioblastos com
corpos silicosos dispostos em colar [3-6]. Vantagens do
procedimento dizem respeito principalmente ao baixo
custo e à celeridade do processamento. No entanto,
os Peritos Criminais deverão receber treinamento para
se responsabilizarem integralmente pela identiﬁcação
e, encontrando graves diﬁculdades, recorrer a um
anatomista vegetal.
Conclusão: O POP proverá condições para que os
diversos casos que aportam mensalmente nos Institutos
de Criminalística solicitando a identiﬁcação de palmito
sejam devidamente concluídos.
Agradecimento: Agradecemos ao Perito Criminal Luiz
Felipe Nardim Barreta da SPTC e aos servidores da Polícia
Ambiental de Santa Catarina pelo encaminhamento de
amostras.
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PROPOSTA DE USO DE DRONES NA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIAS EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO: ABORDAGEM
EXPERIMENTAL NAS RUÍNAS DA PRIMEIRA FÁBRICA
DE CIMENTO PORTLAND DA AMÉRICA LATINA
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Introdução: O uso de drones (nomenclatura popular das
Aeronaves Remotamente Pilotadas) na atividade pericial
já está bem consolidado, especialmente nas áreas de
Engenharia Legal, Meio Ambiente, Acidentes de Trânsito
e Locais de Crime. Uma aplicação pouco explorada,
mas extremamente promissora para esta ferramenta,
relaciona-se ao seu uso na realização de levantamentos
em sítios históricos. Um estudo experimental com este
propósito foi realizado nas ruínas da primeira fábrica de
cimento Portland da América Latina, localizada no Estado
da Paraíba, patrimônio construído ainda não tombado.
Objetivos: Avaliar o potencial do uso de um drone em
um aerolevantamento nas ruínas de um sítio industrial
histórico visando caracterizar o local e ajudar na
investigação de tecnologias e materiais utilizados à
época de sua construção.
Metodologia: O levantamento documental identiﬁcou
a fábrica paraibana como a primeira do tipo na
América Latina. O planejamento da vistoria ensejou
o levantamento de informações atuais do local,
que incluiu o levantamento de: imagens de satélite
e área aproximada do sítio, fotograﬁas do imóvel,
altura estimada das construções e objetos, formas de
deslocamento, além de condições de risco, climáticas,
geográﬁcas e de vizinhança. O levantamento de dados
no local foi realizado com um quadricóptero, marca
DJI, modelo Phantom 4. Foram realizados, inicialmente,
quatro voos sob rotas programadas com base em imagens
de satélite, sendo os três primeiros circulares com
diâmetro 60, 40 e 30 metros, com visada ﬁxa no imóvel
principal do conjunto de ruínas pesquisado e o quarto
com visada ortogonal ao solo, a ﬁm de mapear a área
do entorno das ruinas. As alturas dos sobrevoos foram
superiores a 30m, em razão da altura do objeto mais
alto (chaminé). Por último, foi realizado um voo manual,
de forma pairada, ao redor do imóvel, para investigação
detalhada de seus elementos construtivos e vestígios
de materiais existentes nas fachadas da ediﬁcação. Os
voos permitiram o registro de 576 imagens e um vídeo
em alta resolução das ruínas e de suas imediações. Não
foram realizados voos no interior das ruínas, em virtude

da inadequação do equipamento às condições de espaço
e risco ali encontradas.
Resultados e Discussões: O aerolevantamento gerou
como produtos modelos digitais do terreno (MDT, MDS e
MDE), curvas de nível, nuvem de pontos com mais de 15
milhões de pontos, modelo 3D (Figura 1), e ainda, graças
às imagens registradas, ortomosaicos que possibilitam
a interação com imagens de satélite da região e a
restituição de feições das ruinas e do terreno. O voo
pairado permitiu indicar locais promissores à coleta
de amostras de materiais de interesse da investigação,
além de facilitar a identiﬁcação das ruínas do conjunto
em meio à vegetação existente.
Figura 1 – Modelo 3D das ruínas

Conclusão: Além do aerolevantamento que permitiu
a digitalização do patrimônio investigado, veriﬁcouse que o uso de drones é extremamente promissor e
recomendável para aplicações periciais envolvendo
patrimônio histórico construído, pois permite a
obtenção de dados com maior precisão e em menor
tempo, imagens de alta qualidade, além de conferir
maior segurança durante as vistorias e uma menor
interferência nos sítios pesquisados.
Agradecimento: À empresa COMPAR, por franquear o
acesso à propriedade onde se encontram as ruínas. Ao
PCF Gustavo Penalva pelo apoio durante a vistoria. Ao
CNPq e à CHESF pelo apoio prestado ao TECNOMAT da
UFPB.
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Introdução: Intrinsecamente complexa, a investigação de crimes
ﬁnanceiros impõe um desaﬁo excepcional ao operador de
Criminalística, de quem se espera, então, nada menos que a capacidade
de revelar atos/fatos criminosos normalmente produzidos sob
especializada assessoria técnica, não raro prestada por proﬁssionais
de diversas áreas do conhecimento (contadores, doleiros, ﬁnancistas,
advogados, analistas de sistemas, administradores, auditores, etc).
Essa complexidade foi evidenciada numa das mais importantes e
emblemáticas persecuções penais ocorridas no Brasil – a Ação Penal
470, na qual a Criminalística também esteve bastante evidenciada
por ter assumido um papel de grande relevância para o desfecho do
caso. Desta forma, cumpre avaliar o papel exercido pelos operadores
de Criminalística no processamento e julgamento da Ação Penal
470, buscando compreender se o protagonismo veriﬁcado naquele
caso foi simplesmente episódico ou reﬂexo (tendência) de um novo
paradigma da persecução criminal, resultado, natural, talvez, do
grande desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico dos novos tempos.
Objetivo: Compreender a função desempenhada pela Criminalística
na persecução penal brasileira, tendo por base a opinião crítica de
Peritos Criminais Federais que atuaram no caso, acerca de decisões do
Supremo Tribunal Federal, tomadas no curso do julgamento da Ação
Penal 470, relativas à produção da prova pericial criminal de natureza
contábil-ﬁnanceira.
Metodologia: Trata-se de um estudo de caso (julgamento da Ação
Penal 470 - Caso Mensalão), escolhido pela relevância destacada
que nele teve a atividade de Perícia Criminal Contábil-Financeira.
Por meio de pesquisa documental, realizou-se identiﬁcação, seleção
e análise das decisões judiciais proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, referentes a procedimentos periciais criminais de natureza
contábil-ﬁnanceira, que foram realizados na investigação criminal
e na instrução processual do Caso. Além disso, qualitativamente,
foram realizadas entrevistas semidiretivas com peritos criminais
federais que atuaram no âmbito da Ação Penal 470, buscando-se
identiﬁcar e analisar aquilo que, em relação ao caso, eles admitem
sobre i) adequação e conveniência dos procedimentos judicialmente
estabelecidos para produção da prova pericial criminal, ii) qualidade
e efetividade das provas periciais criminais produzidas; iii) pertinência
das decisões judicias de mérito em face das conclusões periciais acerca
dos fatos julgados e iv) amplitude dos limites funcionais conferidos aos
operadores de Criminalística.
Resultados e Discussões: Foram esses os aspectos mais relevantes,
identiﬁcados nas decisões judiciais proferidas no âmbito do caso em
estudo:
a) Na instrução processual, pedidos de realização de novas perícias
criminais – a questão do alcance da prova pericial criminal nas
diversas fases da persecução penal, que se resolveu por meio da
compreensão de que o órgão julgador demanda mais elementos
de convicção que o órgão acusador;
b) Na instrução processual, pedidos de repetição de perícias criminais
realizadas durante a investigação criminal – a questão da validade
da prova pericial produzida aquém do (método) contraditório, que
se resolveu por meio da compreensão de que, em regra, o órgão
julgador demanda prova produzida de forma contraditória e não
inquisitiva;
c) Pedido de repetição de perícias criminais por peritos sem viés
acusatório, nomeado entre proﬁssionais da iniciativa privada – a
questão da imparcialidade do operador de Criminalística diante da
estrutura organizacional que o abriga, que se resolveu por meio

da compreensão de que, havendo institucionalização da atividade
de Criminalística, a condição imparcial passa a ser individual do
perito criminal e não da estrutura organizacional que ele integra;
d) Pedido de oitiva de peritos em juízo e deﬁnição das condições
necessárias para realização da audiência de instrução – a questão
da imediata e efetiva participação dos demais atores processuais
na produção da prova pericial criminal de natureza contábilﬁnanceira, que se resolveu pragmaticamente, com a garantia de
ampla, efetiva e imediata participação de todos os interessados na
produção contraditória da prova pericial criminal;
e) Pedido de informação sobre a área de formação proﬁssional
dos peritos que atuaram no caso – a questão da perícia criminal
envolvendo área do conhecimento deﬁnida no âmbito de proﬁssões
regulamentadas, que se resolveu por meio do reconhecimento da
necessidade de formação proﬁssional especializada, compatível
com o objeto do exame, para garantia da validade da prova pericial
produzida;
f) Pedido de repetição de Perícia Contábil-Financeira realizada na
instrução processual, cujas conclusões contrariaram entendimento
do Tribunal de Contas da União – a questão da legitimidade da
prova pericial criminal em face da atuação dos órgãos estatais de
ﬁscalização e controle, que se resolveu por meio da prevalência da
atividade de Criminalística nos processos de natureza criminal.
Conclusão: Veriﬁcou-se que:
• No julgamento da ação Penal 470, o Supremo Tribunal Federal
produziu qualiﬁcada jurisprudência acerca da prova pericial
criminal, sinalizando na direção de uma revisão/atualização da
função Criminalística no Sistema Brasileiro de Persecução Penal;
• Em larga medida, a atividade de Criminalística desempenhada
na Ação Penal 470 foi determinante para o regular desfecho do
caso, tanto em hipóteses de absolvição como em hipótese de
condenação de denunciados;
• Em nome da necessidade de preservação das garantias
fundamentais e da obtenção de eﬁciência persecutória,
principalmente em matéria de crimes ﬁnanceiros, tanto quanto
possível, a investigação criminal e a instrução processual devem
ser realizadas com base em critérios técnico-cientíﬁcos, adotandose, em regra, metodologia contraditória, com garantia de ampla,
imediata e efetiva participação dos demais atores processuais
interessados;
• É necessário que os operadores de Criminalística ampliem e
qualiﬁquem sua responsabilidade funcional no âmbito do Sistema
Brasileiro de Persecução Penal;
• É necessário promover adequações na estrutura institucional da
Criminalística Nacional, a ﬁm de compatibilizá-la com os desaﬁos de
um qualiﬁcado combate à criminalidade organizada, com respeito
a garantias individuais e estímulo à eﬁciência persecutória.
BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. 6ª ed. São
Paulo: Editora Revan, 2011.
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Introdução: Os negócios envolvendo operações de
FA&D movimentaram recursos na ordem de trilhões de
dólares ao redor do mundo. Segundo dados da ANBIMA,
em 2014, essas operações movimentaram USD 3,5
trilhões, enquanto em 2015, movimentaram USD 5,0
trilhões. Considerando os volumes de capitais envolvidos
nesse mercado e que tais transações possibilitam
transferências de ativos e passivos entre empresas e
grupos empresariais existentes em diversas partes do
mundo. Considerando, ainda, a hipótese subjacente que
transações de FA&D, com ativos de empresas públicas e
de capital misto, podem ser realizadas com motivações
não divulgadas aos acionistas e que no processo de
avaliação pode estar inserido viés. Torna-se relevante
à Perícia compreender as variáveis quantitativas e
qualitativas que estão inseridas dentro de um processo
de Valuation.

identiﬁcar responsáveis pelas falhas; 3) identiﬁcar se tais
responsáveis obtiveram vantagens indevidas.

Objetivos: O presente trabalho tem o objetivo de
apresentar um rol exempliﬁcativo de: variáveis,
limitações do processo de valuation, e ainda, discutir
práticas que devem acompanhar o processo de FA&D
como, por exemplo: contratos, pareceres técnicos,
auditorias, due diligence.

Em 2015, 43,0% das aquisições ocorridas no mercado
brasileiro foram de empresas estrangeiras adquirindo
empresas brasileiras. A ﬁgura abaixo demonstra o perﬁl
da origem do capital estrangeiro.

Metodologia: As metodologias que serão discutidas
são as utilizadas por Academias de Finanças com
relevância mundial e por Instituições Financeiras
em seus departamentos de Investment Banking,
Gestão de Ativos e Private Equity. Ademais, dentro do
escopo de Perícia Criminal buscou-se 1) avaliar falhas
de controles existentes nos processos de FA&D; 2)

Resultados e Discussões: No Brasil, os anúncios de
FA&D envolveram no primeiro semestre de 2015 R$ 25
bilhões, enquanto no mesmo período de 2016 já haviam
movimentado R$ 57 bilhões.
Fusões e Aquisições - Anúncios no Brasil
Fusões, Aquisições, OPAs
e Reestruturações.
Societárias

R$ bilhões

Jan a Jun
N°

Jul a Dez

2016

57,0

38

2015

25,0

2014

70,0

2013

R$ bilhões

N°

50

84,6

61

62

122,7

84

51,1

76

114,2

105

2012

63,6

111

58,7

65

2011

82,7

85

60,1

94

Conclusão: Considerando os volumes de recursos
envolvidos nas transações, em especial a ocorrência
de operações estruturadas voltadas para o pagamento
de vantagens indevidas, com a possibilidade de
deterioração no nível do risco sistêmico da economia
causada por práticas antieconômicas em processos de
negociação de empresas, o presente trabalho destaca
novos desaﬁos no escopo dos exames da Criminalística
da área econômica, contábil e ﬁnanceira.
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Introdução: Nos dias de hoje o tráﬁco atua como
organização empresarial, tendo no lucro o seu principal
objetivo. Segundo a UNODC1, o volume de dinheiro
movimentado pelo mercado de drogas ilícitas gira na
casa dos bilhões de dólares, sendo que o enfrentamento
ao tráﬁco de drogas perpasse necessariamente
pelo desmantelamento ﬁnanceiro das organizações
criminosas. Este artigo aborda aspectos relacionados
à perícia contábil-ﬁnanceira, de engenharia e de meio
ambiente no âmbito de procedimentos criminais
voltados ao combate ao tráﬁco de drogas e à lavagem
de dinheiro.
Objetivo: Apresentar a contribuição da perícia criminal
multidisciplinar no combate ao crime de lavagem de
dinheiro oriundo do tráﬁco de drogas.
Metodologia: Fenomenologia. O pesquisador obteve os
dados de que necessitava na observação, em entrevistas
e questionários não estruturados, em conteúdos de
laudos criminais, sempre com reﬂexão sobre processos
e interações, visando favorecer a revelação de novos
conhecimentos, não percebidos ou ocultos2.
Resultados e Discussões: Durante a pesquisa foi constatado
que diversos exames periciais apontaram a inclusão de
rendimentos isentos e rendimentos com atividade rural
como dois itens da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física bastante utilizados para dissimilar a origem
de recursos por traﬁcantes de drogas. Muitas vezes os
rendimentos isentos eram provenientes de empresas
de fachada, as quais não ostentavam movimentação de
estoques, vendas ou atividade econômica comprovável
por meio de documentação contábil-ﬁnanceira. Por
consequente, não teriam condições de distribuir
dividendos declarados por investigados (os quais têm
caráter de rendimento isento). Em relação à renda com
atividade rural, constatou-se frequente inexistência de
documentação que desse sustentação a esse ganho
declarado (livros-caixa de receitas e despesas da
atividade rural, Guias de Trânsito Animal, Controles e
Notas de vacinação do gado e movimentação ﬁnanceira
correspondente à atividade declarada). Por vezes, foi
apurada a prática de “boi-de-papel”, ou seja, declaração
de animais que de fato não existem. Complementando

os exames contábil-ﬁnanceiros, a perícia criminal de
meio ambiente constatou, em alguns casos, que a
quantidade de gado declarada na atividade rural não
era compatível com o tamanho do imóvel rural do
investigado, ou seja, o número de animais declarado era
muito superior, do ponto de vista técnico, a capacidade
de criação em determinada área de pastagem. Outra
observação da pesquisa foi de que signiﬁcativa
parcela dos peritos concluiu seus exames ressaltando
incompatibilidade entre evolução patrimonial e
fontes de recursos dos investigados por tráﬁco de
drogas. Perícias contábil-ﬁnanceiras constataram que
investigados não apresentavam fontes de recursos que
comportassem um crescimento patrimonial apurado, o
que demonstrava patrimônio a descoberto (aquisição
de bens sem identiﬁcação de origem de recursos lícita).
Houve casos em que a perícia de engenharia forense
(avaliação de imóveis urbanos e rurais) complementou
a perícia contábil-ﬁnanceira ao apontar que valores de
bens declarados no Imposto de Renda eram inferiores
ou superiores aos valores reais de mercado, indicando
ocultação ou simulação de patrimônio.
Tabela 01 – Exemplo de ocultação de patrimônio.
Valor do imóvel
declarado ao ﬁsco
(A)

Valor real do imóvel
estimado pela perícia
(B)

Diferença
(B – A)

R$ 1.430.000,00

R$ 7.909.734,75

R$ 6.479.734,75

Conclusão: O estudo realizado permite concluir que
a perícia criminal contábil-ﬁnanceira, com apoio das
perícias de meio ambiente e engenharia forense,
contribui para a elucidação do crime de lavagem de
dinheiro do tráﬁco de drogas, interpretando vestígios e
materializando provas de ocultação ou dissimulação de
origem, movimentação ou propriedade de bens, direitos
ou valores.
ONODC. Disponível em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/
pt/frontpage/2013/10/29-unodc-marca-dia-nacional-deprevencao-a-lavagem-de-dinheiro.html>. Acesso em: 09 fev.
2017.
2
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa
em administração. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.
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25I-NBOH: A NEW POTENT SEROTONIN 5-HT2A RECEPTOR
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Introduction: Shortly after the 25X-NBOMe drug family
being prohibited in Brazil, forensic laboratories around
the country started to receive seized blotter papers
where 2C-I was detected by gas chromatography–
mass spectrometry (GC–MS). Quantiﬁcation analyses,
however, demonstrated that 2C-I concentrations on
those samples were much below the reported usual
dosages, 14-22 mg1. This inconsistency prompted a more
detailed analysis.

characterization of the NPS present in the seized blotter
papers.
Fig.1 – 25I-NBOH cleavage related to fragmentor voltage setting.
Percent relative ratio of 2C-I and 25I-NBOH peaks at the same
retention time.

Objective: Fully characterize the new psychoactive
substance (NPS) presented in blotter paper apprehensions
where GC–MS analyses produced 2C-I mass spectra and
retention times.
Metodology: Seized blotter papers previously
identiﬁed as containing 2C-I by GC–MS were analysed
by liquid chromatography–quadrupole time-of-ﬂightmass spectrometry (LC–QTOF-MS), nuclear magnetic
resonance (NMR) and Fourier transform infrared (FTIR)
to achieve a complete structural characterization of the
new compound.
Results and Discussion: Preliminary LC–QTOF-MS
analysis showed a total ion chromatogram with one
peak at 8.519 min. However, the ESI mass spectrum
showed two exact mass ions: m/z 308.0142 [M+H]+
(2C-I) and m/z 414.0561 [M+H]+. Personal compound
database and library (PCDL) search suggested that the
heavier ion, compatible with the molecular formula of
C17H20INO3, represented the compound 2-({[2-(4-iodo2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino} methyl)phenol (25INBOH). Lowering the fragmentor voltage (FV) to less
than 110V prevent the lighter ion to form (Fig.1). CID
analyses suggested that 2C-I is a fragment produced
by 25I-NBOH degradation in GC–MS injector and in
LC–QTOF-MS routine analysis (FV of 110V or higher)
(Fig.2). FTIR and NMR analyses helped to complete the

Fig.2 – Product ion spectrum of 25I-NBOH showing the
corresponding chemical structure (fragmentor voltage of 80V,
collision energy of 20V). Data obtained by LC–QTOF-MS

Conclusion: Accurate LC–QTOF-MS, ATR-FTIR and NMR
analyses enabled us to correctly identify the compound
present at many seized blotter papers as 25I-NBOH.
Acknowledgements: PCDF, PTC-GO, IC-PCMG, FPCIAA,
FAPDF, FAPEG, UFG.
Shulgin A, Shulgin A (1991) PiKHAL: a chemical love story.
Transform Press, Berklry, USA, p.
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ANÁLISE DE BENZODIAZEPÍNICOS EM BEBIDAS DOPADAS POR
ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM IONIZAÇÃO PAPER SPRAY
(PS-MS): IDENTIFICANDO O GOLPE “BOA NOITE, CINDERELA”
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Introdução: O crime relacionado ao abuso sexual
facilitado pelo uso de drogas (DFSA - Drug Facilitated
Sexual Assault) é caracterizado pela ingestão de
substâncias dopantes por parte da vítima, resultando
em ato sexual sem seu consentimento.1 No Brasil,
o crime é conhecido, como “Boa noite, Cinderela”.
Neste golpe, criminosos utilizam medicamentos, e.g.
benzodiazepínicos (BZ), para dopar suas vítimas. Os
BZ são medicamentos comumente empregados nesse
tipo de crime, pois possuem propriedades sedativas,
tranquilizantes e anticonvulsivantes que podem ser
potencializadas pela ingestão de bebidas alcoólicas, de
modo que o modus operandi adotado pelos criminosos
é a adição destes comprimidos ao drink da vítima.
Objetivos: Detectar a presença de BZ em diferentes
bebidas alcoólicas dopadas, utilizando a técnica PS-MS.
Demonstrar que esta técnica também pode ser utilizada
na quantiﬁcação de BZ em bebidas.
Metodologia: A PS-MS é uma técnica de análise direta,
desenvolvida por Cooks e colaboradores, que vem
sendo utilizada no estudo de diferentes matrizes de
interesse forense. A técnica consiste na deposição da
amostra em um pedaço de papel triangular, posicionado
em frente à entrada do espectrômetro de massas. A
ionização ocorre através de uma alta tensão aplicada
á base do papel, capaz de gerar um spray contendo
íons do analito que adentram o espectrômetro de
massas, de modo similar ao veriﬁcado na técnica
de ionização electrospray (ESI).2 As bebidas foram
dopadas adicionando-se comprimidos de alprazolam,
clonazepam, bromazepam e cloxazolam a 300 mL dos
seguintes drinks: cerveja, vodka com refrigerante, vodka
com suco e vodka com energético. Para quantiﬁcação,
uma curva de calibração em vodka foi construída
com diazepam (0, 0.5, 1.0, 5.0 e 10 mg.L-1), utilizando
clonazepam como padrão interno.
Resultados e Discussões: Todos os íons atribuídos
às substâncias ativas e seus isotopólogos foram
observados nos espectros de massas (Figura 1), quais
sejam: Alprazolam (m/z 309/ 311); Bromazepam (m/z
316/ 318); Cloxazolam (m/z 349/ 351); Clonazepam
(m/z 316/ 318). Os espectros de massas foram obtidos
após centrifugação e ﬁltração das amostras apenas. Os
compostos Bromazepam e Clonazepam somente foram
diferenciados por seus perﬁs de fragmentação, uma vez
que possuem mesma razão massa/carga (m/z).

Figura 1. Espectro PS-(+)-MS referente à amostra de vodka
com suco de pêssego light dopada com Alprazolam (m/z 309/
311); Bromazepam (m/z 316/ 318); Cloxazolam (m/z 349/ 351);
Clonazepam (m/z 316/ 318).

A curva de calibração apresentou um intervalo linear de
0,5 a 10 mg.L-1, com um coeﬁciente de determinação
(R2) de 0,993. O desvio padrão relativo foi de 20.1% (10
mg.L-1, n = 10). O limite de detecção (LD) foi de 0.5 mg.L-1
de diazepam (S/N =1).
Figura 2. Curva de calibração obtida através da razão entre os
sinais analíticos dos íons referentes ao diazepam (m/z 285) e
clonazepam (m/z 316) em função das concentrações (mg.L-1) de
diazepam.

Conclusão: As bebidas dopadas apresentaram diferentes
perﬁs espectrais e puderam ser distinguidas por PS-MS.
Todas as substâncias ativas dopantes foram identiﬁcadas,
apesar da complexidade de suas matrizes. A técnica se
mostrou eﬁciente quanto à quantiﬁcação de diazepam
em vodka, apesar das várias variáveis que podem
interferir na aquisição de dados por PS-MS.
Agradecimento: CNPq, Capes, e Fapemig.
M. A. LeBeau, A. Mozayani. Drug-facilitated Sexual Assault: A
Forensic Handbook, Academic Press, San Diego, 2001.
2
H. Wang, J. Liu, R. G. Cooks, Z. Ouyang. Paper Spray for
Direct Analysis of Complex Mixtures Using Mass Spectrometry.
Angewandte Chemie International Edition 2010.
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Introdução: O uso da técnica de espectrometria de
infravermelho médio por reﬂexão total atenuada
(EIVM-RTA) para a análise de amostras forenses
(principalmente drogas de abuso) ainda é pouco
comum. Seu emprego gera resultados rápidos e sem uso
de solventes, além de ser capaz de discriminar vários
componentes não-ativos (excipientes) e adulterantes
orgânicos e inorgânicos presentes nas amostras.
Contudo, para detecção de um componente em uma
amostra, sua concentração precisa estar acima de um
limite mínimo, estimado em cerca de 5%.

Figura 3 – Substâncias excipientes e/ou adulterantes detectadas
nos comprimidos analisados.

Figura 1- Exemplos de comprimidos artesanais apreendidos.

Figura 2 – Resultados de detecção obtidos nos comprimidos
analisados.

Objetivos: Demonstrar a aplicação da técnica de
espectrometria de infravermelho médio por reﬂexão
total atenuada na análise de comprimidos artesanais
apreendidos em Minas Gerais. Identiﬁcar agrupamentos
de amostras aparentemente distintas a partir de
semelhanças espectrais relacionadas à sua composição.
Metodologia: Os comprimidos apreendidos são triturados
e homogeneizados para obtenção do perﬁl espectral. Os
perﬁs obtidos são analisados por meio da ferramenta
de análise multi-componente (deconvolução espectral)
disponível no pacote de software do espectrômetro
(Thermo Scientiﬁc, USA), utilizando bibliotecas de perﬁs
espectrais de referência.
Resultados e Discussões: Foram analisadas 167 amostras
de comprimidos. Em 82% dos casos, pelo menos uma
substância ativa de interesse foi identiﬁcada. Nos demais
casos, quando havia substância ativa nas amostras, sua
concentração se encontrava abaixo do limite de detecção
da técnica quando nenhum preparo foi empregado.

Conclusão: O uso da técnica de EIVM-RTA na análise de
comprimidos artesanais é viável, mesmo se tratando de
misturas.
Agradecimento: FIP-PUC MINAS, PCMG, FAPEMIG.
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Introdução: Considerando a grande quantidade de
gemas falsas que inundam o mercado e o rebuscamento
crescente das falsiﬁcações, torna-se cada vez mais
importante a caracterização e certiﬁcação de gemas.
A caracterização óptica por vezes não é segura, e
equipamentos analíticos mais elaborados se tornam
necessários para certiﬁcação. A espectroscopia microRaman e a luminescência excitada por laser permitem
identiﬁcar univocamente os minerais e dispensam
qualquer preparação das amostras, podendo identiﬁcar
gemas no estado bruto ou lapidado, engastadas ou não
em armação metálica.

Figura 1: Fotograﬁa do conjunto de gemas analisadas

Objetivos: Identiﬁcação e certiﬁcação de gemas através
de análise não destrutiva utilizando excitação com laser
(efeito Raman e fotoluminescência).
Metodologia: As gemas utilizadas fazem parte do acervo
de padrões do SETEC/SR/PF/RS. A análise foi realizada
por espectroscopia micro-Raman, em que modos
vibracionais da amostra são excitados por um laser (HeNe, λ= 632,8 nm), resultando em picos no espectro.
O conjunto de picos está relacionado com a simetria
cristalina e composição da amostra. A identiﬁcação
foi feita por comparação com um banco de dados1,
utilizando o software “crystal sleuth” fornecido por
Mineralogical Society of America. Em alguns casos o laser
também excita modos eletrônicos (fotoluminescência),
cuja eﬁciência de emissão é muito maior que a do efeito
Raman. Suas linhas de emissão não são tão especíﬁcas,
mas auxiliam na identiﬁcação da gema.
Resultados e Discussões: Das 24 gemas analisadas
apresentamos um espectro representativo do mineral
Zoisita (do grupo epidoto, variedade lilás tanzanita), com
composição química ideal Ca2Al3(Si2O7)(SiO4)O(OH),
(letra “B” na Figura 1), que contém os dois efeitos –
Raman e luminescência – simultaneamente (espectros
da Figura 2).

Figura 2: a) Espectro de luminescência da amostra “B”, compatível
com o espectro de luminescência da b) zoisita da literatura2. O
espectro Raman inserido em (a) é igual ao da zoisita padrão do
banco de dados1

Conclusão: A técnica da espectroscopia micro-Raman utiliza
propriedades intrínsecas e não falsiﬁcáveis da estrutura
cristalográﬁca dos minerais, permitindo a identiﬁcação
e certiﬁcação de gemas e joias sem afetar a integridade
do mineral nem da estrutura em que eventualmente se
encontra engastado. A luminescência é um efeito adicional,
que eventualmente pode obliterar o efeito Raman, mas
também contribui com linhas características de cátions
especíﬁcos na estrutura cristalina.
http://rruﬀ.info/
M Gaft, R Reisfeld, G Panczer. Modern Luminescence
Spectroscopy of Minerals and Materials. 2nd Ed. Springer,
Cham, 2015.
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Introdução: O estudo de explosivos plásticos (PBX’s)
constitui um importante avanço, principalmente no
combate ao terrorismo mundial. Os PBX’s são constituídos
por um componente explosivo (composição majoritária)
e por componentes plásticos. O explosivo plástico C4,
um exemplo de PBX, é constituído por uma mistura
binária do alto explosivo RDX (91%) e de plastiﬁcantes
(9%) como o poliisobutileno1. Para identiﬁcação desse
explosivo, a utilização de técnicas de análise direta, como
as espectroscopias vibracionais, constituem importantes
instrumentos de análise, uma vez que necessitam de
uma pequena quantidade e não há necessidade de prétratamento da amostra e as análises são rápidas, não
destrutivas e de baixo custo2.
Objetivo: Desenvolver um método para identiﬁcação
e caracterização de resíduos do explosivo plástico C4,
empregando espectroscopia vibracional (FTIR-ATR e
Raman).
Metodologia: As amostras de C4, pré e pós-explosão,
foram coletadas durante treinamento do Esquadrão
Antibombas (EAB) do BOPE-MG. As coletas foram
realizadas em fragmentos dos artefatos utilizados nas
explosões com swab e ﬁta adesiva para comparação. As
amostras do explosivo e os resíduos pós-explosão foram
analisadas por FTIR-ATR (PerkinElmer, Frontier Single
Range – MIR), na região de 4000 a 650 cm-1, obtendose 16 espectros por análise. No espectrômetro Raman
com microscópio acoplado (Bruker, Senterra), utilizou-se
o laser 633 nm (2,00 mW, 3530 a 40 cm-1) para obtenção
dos espectros.
Resultados e Discussões: As coletas realizadas com swab
apresentaram resultados satisfatórios para as análises
por FTIR-ATR, enquanto que para as coletas com ﬁta
os resultados foram satisfatórios para as análises por
RAMAN. Nas análises por FTIR-ATR, são identiﬁcados
sinais entre 3000 e 2800 cm-1, referentes a deformações
axiais de Csp3-H. No espectro pós-explosão, veriﬁca-se
a presença da banda intensa em 1730 cm-1, relativo a
uma banda de deformação axial de C=O de grupo éster

e da banda em 1159 cm-1, referente à deformação axial
de O-C-C (éster). Essa banda tem origem em algum
dos componentes do C4 que não foi identiﬁcado no
espectro pré-explosão. Bandas entre 3000 cm-1 e 2800
cm-1 relativas à deformação de axial de Csp3-H também
são observadas, como no espectro pré-explosão. No
espectro Raman pré-explosão são observados sinais
característicos do explosivo RDX em 1212 cm-1, 1276
cm-1 e 1312 cm-1 (deformação de N-O). O sinal em 884
cm-1 refere-se à deformação axial de C-N-C do anel.
Outras bandas são observadas entre 2800 cm-1 e 3100
cm-1 referentes à deformação axial de C-H. No espectro
Raman pós-explosão foi possível identiﬁcar diferenças
em relação às amostragens. Numa amostragem são
observadas as bandas D e G, referentes a regiões amorfas
(carbonos hibridizados sp3) em estruturas carbônicas e de
carbonos hibridizados sp2, respectivamente. Esse dado
possibilita inferir que o material analisado encontravase totalmente carbonizado. Em outra amostragem, do
material pós-explosão de C4, é possível identiﬁcar, além
de bandas D e G (espectro de maior intensidade) do
material carbonizado, sinais referentes ao explosivo C4
não detonado.
Conclusão: As espectroscopias vibracionais apresentaram
resultados complementares e satisfatórios quanto à
identiﬁcação e caracterização do explosivo plástico
C4 nas condições de pré e pós-explosão. Foi possível
deﬁnir também a forma de coleta mais adequada para
as análises. Veriﬁcou-se também a possibilidade de
identiﬁcar vestígios de C4 nas análises por espectroscopia
Raman.
Agradecimento: À FAPEMIG, à CAPES Pró-forenses e ao
EAB-BOPE-MG.
Valença US. Outros altos explosivos. In: Valença US, et al.
Engenharia dos explosivos: um enfoque dual. Rio de Janeiro:
Fundação Ricardo Franco, 2013. Cap. 21 pag 281-300.
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Introdução: Os resíduos de disparo de arma de fogo
(GSR), decorrentes da detonação da espoleta de
munições, consistem em micro e nano partículas
resultantes do rápido resfriamento dos gases liberados
(SWGGSR, 2011 1), cuja composição típica contêm
antimônio (Sb), bário (Ba) e chumbo (Pb). Este trabalho
apresenta o uso da técnica de análise de partículas
singulares por espectrometria de massas com plasma
indutivamente acoplado (spICP-MS) para a análise
isotópica e caracterização de GSR. A técnica de spICP-MS
permite a detecção e análise de nano partículas, além da
determinação do seu tamanho e distribuição.
Objetivos: O presente trabalho visa demonstrar a
aplicabilidade do uso da técnica de análise de partículas
singulares por Espectrometria de Massas com Plasma
Indutivamente Acoplado (spICP-MS) para a identiﬁcação
e caracterização de nano partículas de GSR contendo
antimônio (Sb), bário (Ba) e chumbo (Pb) e seus isótopos,
que compõem a vasta maioria das munições modernas
(SWGGSR, 2011).
Metodologia: Para o estudo foi utilizado um ICP-MS
contendo módulo capaz de fazer a análise de nano
partículas (spICP-MS). Duas amostras são coletadas a
partir da lavagem das mãos de cada atirador, com 50
mL de água ultrapura. Cada análise leva um minuto e
consome 330 µL da amostra. O tempo total de análise
para uma amostra é de onze minutos. A análise é feita
para cada elemento (Sb, Ba, 208Pb) e isótopo (206Pb, 207Pb)
individualmente e em pares (Sb & Ba, Sb & Pb, Ba & Pb,
206
Pb & 207Pb, 206Pb & 208Pb e 207Pb & 208Pb).
Resultados e Discussões: Amostras coletadas a partir
da lavagem da mão do atirador resultaram em uma alta
concentração de partículas em 50 mL de amostra, onde
foram identiﬁcadas mais de 600 partículas por mL, além
da caracterização do seu tamanho e da análise isotópica.

Uma abordagem baseada na amostra e não na partícula
pode viabilizar o uso da técnica de spICP-MS em casos
reais. A análise isotópica permite entender melhor a
relação entre os elementos analisados e a composição
da nano partícula viabilizando uma inferência estatística
sobre a natureza das partículas identiﬁcadas. Uma
vez que a presença de chumbo na partícula implica
na presença dos três isótopos analisados, estes dados
podem ser extrapolados para a análise de Sb, Ba e Pb,
permitindo a inferência sobre a composição química das
partículas mesmo quando estes três elementos não são
identiﬁcados simultaneamente. A razão entre o número
de partículas detectadas utilizando-se os isótopos de
chumbo apresentou correspondência direta com a razão
isotópica de chumbo.
Conclusão: Nano partículas de GSR podem ser
identiﬁcadas e caracterizadas de forma automatizada
por spICP-MS em menos de 15 minutos. A técnica de
spICP-MS se mostrou promissora para a análise de GSR.
Hoje, a metodologia para a análise de GSR é baseada na
caracterização de partículas e leva em torno de quatro
horas para a análise de uma amostra. A técnica de spICPMS permite a análise de mais de 100 amostras em um dia.
A quantidade de partículas existentes em uma amostra,
mais de 20 mil, abre um campo para a caracterização da
amostra e interpretação das condições que levaram à sua
detecção na mão de uma pessoa ou em uma superfície.
Este tipo de abordagem, baseada no estudo da amostra
e não na identiﬁcação de partículas, permite inferências
a respeito da dinâmica da cena de crime.
Agradecimento: Polícia Civil do Distrito Federal.
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Electron Microscopy/Energy Dispersive X-Ray Spectrometry.”
11-29-11. “SWGGSR.” Date accessed 11 May 2016.
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Introdução: Segundo o relatório divulgado pelo
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, em
2016, o país com maior saída de cocaína para Europa,
África e Ásia, entre 2009 e 2014, foi o Brasil [1]. Apesar
de ser um dos maiores exportadores, o Brasil não é um
país produtor de cocaína. A entrada dessas drogas se dá
pelas extensas fronteiras brasileiras. Apesar de todo o
efetivo policial empenhado na ﬁscalização, o tráﬁco de
drogas faz uso de caminhos escusos para adentrar ao
País. Apesar das apreensões feitas, a tarefa de identiﬁcar
a origem dessas drogas é árdua e complexa, tendo em
vista que muitas vezes o ponto de entrada não é o
mesmo da fabricação. Um dos métodos que vem sido
proposto para a identiﬁcação do local de produção e/
ou empacotamento dessas drogas é o de identiﬁcação
de fragmentos de insetos encontrados nas drogas
apreendidas.
Objetivos: Esta pesquisa tem como ﬁnalidade veriﬁcar
a aplicabilidade de um sistema computadorizado de
identiﬁcação de insetos por imagens, para diminuir a
necessidade da identiﬁcação manual durante a perícia,
aumentando a eﬁciência e a quantidade de análises
forenses.
Metodologia: A pesquisa em MACEDO et al. (2013),
demonstrou que é possível coletar fragmentos de insetos
em amostras apreendidas de maconha (Cannabis Sativa).
Com os tipos de insetos encontrados, adicionado de
informações fornecidas pela Policia Federal, quanto aos
tipos de insetos encontrados nas drogas apreendidas,
foi feito um estudo sobre características visuais desses
insetos. Ainda foi levado em consideração a qualidade
da informação que pode ser recuperada em amostras
daniﬁcadas.
Resultados e Discussões: Analisando os percevejos
colhidos em um lote de maconha apreendida,
percebem-se características de formas e desenhos na
carapaça, passíveis de serem diferenciadas através da
aplicação de algoritmos de processamento de imagens.
Outro exemplo, são as formigas que, além da forma
diferenciada, também apresentam pigmentações
diferentes, o que possibilita identiﬁcação, utilizando
a cor e o formato das pigmentações. Contudo, muitos
desses insetos estão fragmentados (Figura 1), e é preciso
coletar e preservar as amostras com cuidado para evitar,
a perda ainda maior, de informações relevantes.

Figura 1 – Euschistus heros; Thyanta perditor; Cephalotes pusillus [2]

Conclusão: O processo de rastreamento do local
de origem das drogas apreendidas demanda muito
tempo, mesmo com o uso de especialistas experientes.
Com a possibilidade de se utilizar um software para
identiﬁcação desses insetos, é possível diminuir a mãodeobra necessária e o tempo para concluir cada perícia.
Ainda assim, é importante lembrar que, principalmente
nos primeiros estágios da ferramenta, é necessária a
intervenção do entomólogo, tanto para conﬁrmar a
análise, quanto para identiﬁcação de possíveis insetos
que o software não conseguir. Além disso, é necessário
criar um vasto banco de dados entomológicos para a
devida comparação.
Agradecimento: CAPES – Edital 025/2014 próforenses;
Departamento de Polícia Federal; Programa de Pósgraduação em Engenharia Biomédica – Engenharia
Forense – UTFPR.
[1] United Nations Oﬃce on Drugs and Crime, World Drug
Report 2016 (United Nations Publication, Sales No. E.16.XI.7).
[2] Macedo, Marcos Patrício, Kosmann, Cecília, & PujolLuz, José
Roberto. (2013). Origin of samples of Cannabis sativa through
insect fragments associated with compacted hemp drug in
South America. Revista Brasileira de Entomologia, 57(2), 197201. Epub May 31, 2013. https://dx.doi.org/10.1590/S008556262013005000008;
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Introdução: Os anorexígenos são medicamentos
conhecidos pela ação emagrecedora. Um dos principais
representantes desta classe é o mazindol que age
a nível do sistema nervoso central atuando como
agonista simpaticomimético indireto. Este fármaco
causa inúmeros efeitos colaterais como dependência,
problemas psiquiátricos, aumento da pressão arterial,
podendo também levar a óbito. A comercialização do
mazindol no Brasil está proibida desde 2011, porém,
o mesmo ainda é consumido no país de forma ilegal
através do contrabando.1,2 No auxílio aos órgãos de
segurança em eventuais apreensões, a cromatograﬁa
gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS)
e o infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)
juntamente com métodos extrativos eﬁcientes vem
se mostrando como técnicas rápidas e precisas para a
caracterização de compostos orgânicos, entre eles, os
anorexígenos.1,2
Objetivos: Testar metodologia extrativa para isolamento
do mazindol em amostras apreendidas pela Policia
Federal de Pelotas, bem como sua caracterização por
GC-MS e FTIR.
Metodologia: Uma amostra com massa de 0,224
g do medicamento apreendido foi macerada e
posteriormente dissolvida em 15 mL de metanol, sendo
logo após submetida a um banho de ultrassom por 10
min e posteriormente realizada a lavagem desta solução
com 15 mL de hexano. A fase metanólica foi recolhida
e evaporada sob pressão reduzida. O sólido resultante
foi diluído em 1 mL metanol para caracterização em
GC-MS. A análise em FTIR foi realizada utilizando uma
pastilha contendo uma mistura pulverizada do fármaco
apreendido e brometo de potássio.
Resultados e Discussões: A análise por GC-MS
demonstrou que a extração do mazindol com metanol
empregando o ultrassom foi eﬁciente. No espectro
na Figura 1, o íon molecular M+ 268 corresponde ao
composto mazindol (massa 284,07 g/mol), porém com
a perda de uma hidroxila.

Figura 1. Espectro de massas do mazindol por GC-MS

Previamente, outras análises que empregaram apenas
metanol, etanol, clorofórmio ou acetato de etila
não foram eﬁcientes para extrair o mazindol. Nesse
contexto, também houve a co-eluição de diversos
ácidos graxos com os componentes da amostra. Dessa
forma, o ultrassom ampliou consideravelmente a fração
extraída e a lavagem com hexano possibilitou a retirada
de ácidos graxos, permitindo a identiﬁcação exata do
mazindol. Também foi possível caracterizar o mazindol
no FTIR. Essa técnica é uma alternativa rápida e eﬁcaz
para identiﬁcação inicial de compostos orgânicos.
Foram observadas bandas em 3400, 1650 e 620 cm-1,
correspondendo, respectivamente, O-H, C=N e C-Cl,
indicando a presença de mazindol na amostra.
Conclusão: Portanto, se conclui que a metodologia
extrativa foi eﬁcaz para caracterização do mazindol por
GC-MS. Além disso, a análise por FTIR pode ser utilizada
como ferramenta para análise inicial em fármacos
anorexígenos, auxiliando a Policia Federal na rápida
elucidação dos casos de contrabando na região de
Pelotas-RS.
Agradecimentos: Os autores agradecem a UFPEL e a PF
de Pelotas.
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Introdução: A espectrometria de massas (MS) com
técnicas de ionização ambiente tem experimentado
um notável crescimento nos últimos anos devido à
necessidade de obtenção rápida de resultados. Desta
necessidade, em 2010, os grupos dos pesquisadores
Cooks e Ouyang desenvolveram uma técnica de ionização
direta em condições ambiente e com mínimo preparo
de amostra denominada paper spray (PS)1. Cigarros são
matrizes complexas contendo uma inﬁnidade de analitos.
No Brasil, o contrabando (ilusão, no todo ou em parte,
do pagamento de impostos devido à entrada, saída ou
consumo de mercadoria) criou um grande mercado
ilegal. As apreensões feitas pelas Polícias Civil e Federal
vêm, portanto, crescendo nos últimos anos e peritos
criminais precisam realizar análises comprobatórias
irrefutáveis dessas amostras.
Objetivo: Desenvolver um método de análise para
diferenciar cigarros nacionais e contrabandeados através
dos perﬁs (ﬁngerprints) de cada um deles, obtidos através
da técnica de ionização paper spray mass spectrometry
(PS-MS) associada a métodos quimiométricos de análise
de dados.
Metodologia: Foram feitas análises de quinze
marcas distintas de cigarros (entre nacionais e
contrabandeados), sendo apenas o fumo (conteúdo
vegetal) analisado, descartando-se o ﬁltro e o papel. Os
analitos que compunham o ﬁngerprint de cada marca
foram extraídos (em triplicata) com soluções 50% v/v de
acetona e água. Os papéis foram cortados em formato
triangular e os extratos adicionados na parte central
do mesmo. Com o papel ainda úmido, aplicou-se uma
alta voltagem (4 kV) à base do papel e os espectros
de massas adquiridos no modo positivo (instrumento
modelo LCQFleet da empresa ThermoScientiﬁc). O
tratamento quimiométrico se deu através da construção
de um modelo de calibração multivariada PLS-DA (partial
least squares discriminant analysis) com os dados dos
espectros de massas (m/z dos íons e suas respectivas
intensidades relativas). Ìons com intensidades inferiores
a 5% foram desconsiderados.
Resultados e Discussões: A Figura 1 mostra um espectro
de massas representativo das amostras de cigarro
analisadas. Nele é possível inferir a presença de sinais
referentes às moléculas protonadas de nicotina (m/z

163), cotinina (m/z 177) e um cluster polimérico na
região de m/z entre 400 e 1.000.
Figura 1- PS-(+)-MS representativo de uma amostra de cigarro
analisadas.

O modelo quimiométrico proposto foi capaz de
distinguir entre cigarros nacionais e contrabandeados
com eﬁciência de 80,0%, sensibilidade de 75,0% e
especiﬁcidade de 85,7%, apesar da grande variabilidade
de marcas analisadas (Figura 2).
Figura 2- Modelo PLS-DA construído para a classiﬁcação de cigarros.
Triângulos vermelhos representam cigarros contrabandeados e
asteriscos verdes representam cigarros nacionais.

Conclusão: A técnica PS-MS possibilitou a aquisição
de dados de modo reprodutível, rápido e barato para
construção de um modelo discriminatório para classiﬁcar
amostras de cigarro.
Agradecimento: Capes, CNPq, FAPEMIG, UFMG
H. Wang, J. Liu, R. G. Cooks, Z. Ouyang. Paper Spray for Direct
Analysis of Complex Mixtures Using Mass Spectrometry.
Angewandte Chemie International Edition 2010.

1

184

APPLICATION OF DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY
FOR ADULTERANT EVALUATION IN DRUGS

SOARES, T. C. L.a*; MOURA, N. P.a; GUERRA, G. T.a; PEREIRA, C. M. P.a; SANTOS, C. M. M.a
a

Federal University of Pelotas, UFPEL, Pelotas, RS, Brazil, 96160-000
*e-mail: clafarm_mm@yahoo.com.br

Introduction: In the literature there are several reports
of the expressive increase of clandestine laboratories in
the production of drugs. For this production, the most
commonly used adulterants are benzocaine, caﬀeine and
lidocaine. In addition, organic solvents such as ethanol
and ethyl ether are also presented as adulterants and
are extremely toxic and even lethal. In the forensic
context, diﬀerential scanning calorimetry (DSC) is a good
alternative as a complementary technique for identifying
chemical agents and a system of advantages, a low
operating cost, rapid examination, minimal manipulation
and sample preparation. In this way, a DSC application
shows operational experience and speed in reporting
the results in forensic investigations.
Objective: In this work a mixture of substances
(benzocaine, caﬀeine, lidocaine, ethyl ether and ethanol)
was made simulating a drug composition and after the
DSC was applied to identify the substances through the
thermal events obtained. In addition, for an identiﬁcation
of solid materials, infrared spectrometry was used to aid
in their characterization.
Methodology: About 3.5 mg of each sample were used
as analyzes performed in temperature ranges of 20 ° C
to 400 °C with a heating rate of 5 °C min-1 in a nitrogen
atmosphere at a ﬂow rate of 100 ml min- 1 in a DSC Model
200 F3 Maia).
Results and discussions: The events identiﬁed for the
chemical substances when inserted separately into the
DSC showed thermal melting events according to the
respective melting point of each substance. However,
in the mixture obtained, melting thermal events with
peak displacement were observed due to the inﬂuence
of the chemical interactions between the substances.
When compared with the literature, it is possible to
observe equivalence of the peaks corresponding to the
phase changes with the exception of ethanol in which
an unusual displacement occurred. In order to evaluate
the solvents, it was diﬃcult to identify them due to their
respective boiling points. It is important to emphasize
that the degradation products of some substances can
inﬂuence the observation of peaks in the same analysis.
The results obtained for the solid substances were

compared with the infrared spectroscopy technique
which conﬁrmed the identiﬁcation of chemical
substances (benzocaine, caﬀeine and lidocaine).
Figure. Overlap of thermograms obtained by DSC for lidocaine (red
line) and mixing of the chemicals under study (green line).

In the thermogram above we can verify the events
previously described, in this case, for lidocaine. It is
possible to notice that the peak of the pure substance
(line 2) at 78.4 ° C is similar to the thermal event of the
mixture under study (line 1), helping to identify lidocaine
in the drug simulation. Besides that, other substances
present in the mixture were evaluated according to the
thermal event of fusion, showing satisfactory results
when compared to the thermal events of the drug
simulation.
Conclusion: According to the results obtained in this
previous study, it was possible to show the applicability
of the DSC technique in the evaluation of adulterants
commonly used in drugs. In addition, other identiﬁcation
techniques should be applied for the purpose of
conﬁrming the substances present in a drug, since the
chemical interaction of these substances as well as the
degradation can displace the peaks of the thermal events,
making it diﬃcult to identify the chemical substances.
However, this study is preliminary, being necessary
the evaluation of other parameters for conﬁrmation
purposes in forensic investigations.
Guia Narcotráﬁco. Dinheiro, Poder e Ameaça. História e
Estratégia de um mercado bilionário. 1ed. São Paulo: OnLine.
2016.
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Introdução: O teor de poliaminas em sangue vivo é muito
baixo, mas aumenta consideravelmente em processos
putrescivos, podendo ser empregada em estudos de
cronotanatodiagnose1. A CE é uma técnica de separação
versátil, que possui baixo custo analítico, com alto poder
de resolução, além de demandar menores quantidades
de reagentes e solventes orgânicos utilizados, quando
comparada à técnica de HPLC A etapa de preparação das
amostras normalmente é imprescindível em matrizes
complexas, como amostras biológicas, tais como plasma,
soro, sangue total, homogeneizado de tecidos, saliva ou
urina. Deve-se realizar o preparo da amostra, a ﬁm de
eliminar os interferentes presentes, manter os analitos
em meio compatível com o instrumento analítico a ser
usado para quantiﬁcação e pré-concentrar os analitos
de interesse. Para isso, foi empregada a DLLME na
determinação de poliaminas em amostras de sangue
coletados ante mortem, e posterior comparação com
o sangue post mortem a ﬁm de avaliar a variação da
concentração das poliaminas3. A DLLME é uma técnica
de preparo de amostra rápida, de baixo custo, alto
fator de enriquecimento e baixo consumo de solvente
orgânico. O princípio da DLLME é a dispersão de um
solvente extrator (imiscível em água) e um solvente
dispersor (miscível em água e no solvente extrator),
que são rapidamente injetados em uma fase aquosa
contendo os analitos de interesse2. A combinação
DLLME-CE possibilita alcançar melhores seletividade e
sensibilidade analíticas, permitindo a quantiﬁcação dos
analitos na amostra.

com e sem EDTA. As amostras foram diluídas em metanol
na proporção 1:6, agitadas em vortex por dois minutos e
centrifugadas à 25°C e 4.000 rpm por dez minutos. A fase
extratora foi coletada e injetada nas mesmas condições
que as amostras de soro e plasma da primeira etapa.

Objetivos: Empregar a Microextraçao Líquido-Líquido
Dispersiva (DLLME) na determinação de poliaminas
alifáticas (cadaverina, espermina, espermidina e
putrescina) em sangue humano e posterior análise por
eletroforese capilar (CE).

Conclusão: A DLLME se mostrou uma técnica promissora
para a pré-concentracao das poliaminas em sangue. A
CE apresentou seletividade e rapidez, com a separação
feita em menos de 5 min.

Metodologia: Amostras de soro e plasma foram
desproteinizadas utilizando sulfato de amônio e diluídas
em água. Foi utilizado clorofórmio como solvente
extrator. Os solventes dispersores avaliados foram
etanol, acetonitrila, metanol e acetona. As amostras
foram injetadas num CE (Beckman PACE), empregando
tampão fosfato de sódio 30 mM (pH 2,5), contendo
imidazol 4 mM como agente cromóforo e detecção UV
indireta a 200 nm. Para as análises do sangue total as
amostras foram coletadas em frascos contendo Na2F,

Resultados e Discussões: Foram observados aumento nos
picos das poliaminas após o uso da DLLME nas amostras
de soro e plasma, evidenciando a pré-concentração.
Devido à impossibilidade de obtenção de soro e plasma
post mortem, optou-se por utilizar o sangue total como
matriz biológica. As amostras coletadas em tubos que
não continham EDTA coagularam, e foi necessário
agitá-las em vórtex para processá-las, aumentando a
etapa de pré-tratamento, todavia não houve diferença
de resultados entre ambas (Fig. 1). Foi possível coletar
uma média de 20uL de fase extratora por mL de
sobrenadante.
Fig 1. Amostras de sangue total após DLLME e separação
das poliaminas por CE. A: branco do soro diluído e B: mix de
poliaminas 10 mg.L-1 no soro diluído soro. Picos: 1-Spermina;
2-Spermidina; 3-Putrescina; 4-Cadaverina; 5-Na+, 6-Mg2+.
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Introdução: Os testes colorimétricos, apesar de serem
preliminares e não conclusivos, auxiliam na identiﬁcação
rápida de milhares de amostras apreendidas, indicando
a presença de uma droga especíﬁca ou, até mesmo, a
presença de um grupo funcional característico ou da
estrutura de uma determinada classe de drogas.1 Com
o surgimento de novas substâncias psicoativas, esses
testes apresentam resultados muitas vezes inconclusivos.
Dentre muitas substâncias apreendidas pela Polícia
Civil e Federal, as catinonas sintéticas apareceram com
bastante frequência nos últimos anos no Brasil. Essas
catinonas (Fig.1) são substâncias psicoativas proibidas2
usadas como drogas recreacionais.

Tabela 1: Testes colorimétricos em catinonas e em outras drogas
sintéticas.
Amostra

Objetivos: Identiﬁcação de catinonas sintéticas através
de testes colorimétricos descritos na literatura para
outras substâncias ilícitas.

Resultados e Discussões: As catinonas, em geral,
apresentaram bons resultados no teste Marquis e
Mandelin (Tabela 1), sendo a coloração diferente da
observada para as outras classes de drogas analisadas,
como as anfetaminas triptaminas e feniletilaminas. A
alteração da intensidade das cores pode ser explicada
pela presença de contaminantes nas amostras e/ou
diferenças na concentração.

Marquis

Van Urk

Mandelin

Azul escuro

Marrom

NR*

Marrom

Pentilona

Azul escuro

Marrom

NR*

Marrom

NR*

Marrom
claro

Amarelo
claro

NR*

1-n-etil-4metilnorpentedrona

Fig. 1: Estrutura das catinonas.

Metodologia: Foram avaliados alguns testes
colorimétricos (Simon, Marquis, van Urk, Mandelin e
Liebermann-Burchard3) para identiﬁcação de catinonas
sintéticas. Para se avaliar a seletividade, outras drogas
sintéticas comumente apreendidas no Brasil também
foram analisadas. Todas as drogas sintéticas foram
apreendidas, identiﬁcadas e cedidas pela Polícia Civil de
Minas Gerais e pela Polícia Federal (SRPF/MG).

Simon

Etilona

U-47700

NR*

NR*

NR*

NR*

bK-DMBDB

Lilás

Marrom
escuro

NR*

Marrom
escuro

NEP

NR*

Amarelo

NR*

Marrom
escuro

NEMP

NR*

NR*

NR*

Amarelo

MDMA

Azul
intenso

Preto

NR*

Preto

Metanfetamina

Azul
intenso

Laranja

NR*

NR*

Ketamina

NR*

NR*

NR*

Amarelo

Efedrina

NR*

NR*

NR*

Amarelo

Teoﬁlina

NR*

NR*

NR*

Amarelo

Pseudofedrina

NR*

Vermelho

NR*

Amarelo

Dinitrofenol

NR*

NR*

NR*

Amarelo

2C-B

Pptado
marrom
escuro

Verde
escuro

NR*

Amarelo

5-MeO MiPT

Pptado
verde
escuro

Marrom
escuro

Lilás

Marrom
escuro

*

Nenhuma reação vista a olho nu.

Conclusão: Dos métodos colorimétricos testados,
Marquis e Mandelin são os que apresentaram melhor
desempenho, apesar de algumas exceções. Entretanto,
os métodos colorimétricos são testes preliminares e
como essas drogas sintéticas são muito variadas, os
métodos podem ser aceitáveis se o reagente identiﬁcar
a maior parte das drogas de uma classe.
Agradecimento:
Isaacs RCA., Forensic Science International, v. 242, p. 135-141,
2014.
2
ANVISA, Anexo I da Portaria n° 344/1998.
3
Namera A, Kawamura M, Nakamoto A, Saito T, Nagao M.,
Forensic Toxicol, v. 33, p.175-194, 2015.
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CORREA, P. S.a*; GRIS, L. R. S.a; WEGNER, P. B.a;
BETTONI, C. C.a; BAGGIO, E. V.a; CARPES, M. J. S.a
a

Departamento de Perícias Laboratoriais/Instituto Geral de Perícias, Porto Alegre, RS, Brasil, 90160-093
*e-mail: patrícia-correa@igp.rs.gov.br

Introdução: As designer drugs, ou drogas planejadas,
são substâncias cujo uso tem se popularizado devido
à fácil comercialização, aos seus efeitos potentes e
em vista de algumas ainda não serem consideradas
ilícitas pela legislação vigente, justamente pelo grande
número de possibilidade de modiﬁcações estruturais.
Os efeitos modiﬁcadores do sistema nervoso central
promovido por essas drogas psicoativas podem ser
extremamente perigosos, principalmente devido à
escassez de conhecimento toxicológico acerca desse
grupo de substâncias. Por se tratarem de substâncias
novas no cenário brasileiro, sua identiﬁcação
inequívoca torna-se um grande desaﬁo pericial, devido
a diﬁculdades relacionadas à ausência de padrões
analíticos de referência disponíveis no mercado nacional
ou importação destes, às similaridades estruturais das
substâncias e à velocidade com que surgem no comércio
ilegal de drogas.
Objetivos: Caracterização das designer drugs 2C-E,
25B-NBOMe, 25I-NBOMe, dibutilona, DOC, etilona,
metilona, α-PVP, TH-PVP, 5-MeO-MIPT, presentes em
materiais apreendidos por autoridades policiais gaúchas
e encaminhadas para perícia no DPL/IGP/RS, com a
ﬁnalidade de utilização como padrões secundários.
Metodologia: As amostras recebidas foram submetidas
à extração com solventes orgânicos e/ou puriﬁcação
por cromatograﬁa preparativa do tipo ﬂash e analisadas
através de Cromatograﬁa Líquida com Detector de
Arranjo de Diodos (CLAE/DAD), Cromatograﬁa em Fase
Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (CG/
EM), Espectroscopia na região do Infravermelho (IV),
Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de
Hidrogênio e de Carbono (RMN 1H e RMN 13C), conforme
a necessidade elucidativa de cada caso.
Resultados e Discussões: A partir das análises das
amostras brutas por CG/EM, empregando as bibliotecas
analíticas digitais NIST e SWGDRUGS para comparação
dos espectros de massas, foi possível obter um indicativo
das substâncias presentes e suas estruturas, permitindo
a sua prévia identiﬁcação e direcionando o processo de
puriﬁcação, quando necessário, e a sua caracterização

inequívoca através das demais técnicas analíticas.
Por conseguinte, a interpretação e compatibilidade
dos espectros obtidos, respectivos a cada técnica
empregada, com os dados disponíveis na literatura,
permitiu a caracterização das substâncias 2C-E, 25BNBOMe, 25I-NBOMe, dibutilona, DOC, etilona, metilona,
α-PVP, TH-PVP, 5-MeO-MIPT, as quais foram utilizadas
como padrões secundários, possibilitando a liberação
de 159 laudos em 2016, de um total de 917 requisições
de psicotrópicos, excetuando-se pesquisas de cocaína e
Δ9-THC (9.923 e 16.581 requisições, respectivamente,
em 2016). Dos casos liberados, em 42% e 38% foi
constatada a presença de 25B-NBOMe e 25I-NBOMe,
respectivamente, sendo os outros casos distribuídos
entre as demais.
Conclusão: A caracterização das designer drugs 2C-E,
25B-NBOMe, 25I-NBOMe, dibutilona, DOC, etilona,
metilona, α-PVP, TH-PVP, 5-MeO-MIPT por diferentes
técnicas espectroscópicas permitiu a identiﬁcação
inequívoca destas substâncias, as quais puderam ser
posteriormente utilizadas como padrões analíticos
secundários. Assim, essas caracterizações tornam-se de
fundamental importância na elucidação de casos em que
ocorre diﬁculdade na aquisição de padrões analíticos
comerciais, uma vez que se observa uma tendência
crescente na apreensão de novas substâncias psicoativas
no Estado do Rio Grande do Sul.
Agradecimentos: Os autores agradecem ao Instituto de
Química da UFRGS pela realização das análises de RMN.
Garcia SG et al, Quim. Nova, v. 35, p. 149-158, 2012.
NPS and Related Compounds – Analytical Reports, disponível
em: www.policija.si/apps/nﬂ_response_web/
seznam.php, acessado em 2016.
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Rosenbaum CD, Carreiro SP, Babu KM. J Med Toxicol, v. 8, p.
15–32, 2012.
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SWGDRUGS Monographs e Recommendations, disponível em:
www.swgdrug.org acessado em 2016.
5
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Introdução: Muitos produtos disponíveis comercialmente
contêm substâncias voláteis que apresentam propriedades
psicoativas quando inaladas. Essas substâncias são
comumente desconsideradas nos relatórios e políticas
relacionadas a drogas. Entretanto, o frequente abuso
dessas substâncias, principalmente por adolescentes,
os riscos que representam à saúde e o seu potencial
para provocar dependência são fatores que justiﬁcam
o seu estudo. Nas ruas, produtos para inalação com
composições diversas são irregularmente comercializados
com os nomes de “lança-perfume” e “loló”. Cloroetano e,
recentemente, diclorometano são substâncias voláteis
incluídas nas Listas B e D da Portaria 344/98 ANVISA/MS.
Nesse trabalho, mais de duzentos produtos apreendidos
como inalantes entre 2014 e 2017 foram analisados dentro
do escopo do nosso projeto de análise físico-química das
substâncias apreendidas no DF.

contendo essa substância estavam principalmente (em
cerca de 50% dos casos) acondicionados em garrafas
plásticas de 500 mL. Outras substâncias voláteis,
como tricloroetileno, tolueno, etanol e clorofórmio
foram detectadas em recipientes não pressurizados,
juntamente com diclorometano ou não. Em recipientes
pressurizados de vidro (em cerca de 5% dos casos),
tipicamente utilizados no “lança-perfume”, além do
cloroetano, foram identiﬁcados, pela primeira vez no DF,
butano e dicloroﬂuoroetano.
Produtos apreendidos como inalantes no DF

Objetivos: Caracterizar física e quimicamente 210
produtos aprendidos como inalantes em diferentes
localizações do DF entre 2014 e 2017.
Metodologia: Os produtos apreendidos foram
caracterizados em relação a sua massa e/ou volume,
número de unidades e tipo de acondicionamento. A
localização/delegacia das apreensões foi assinalada em
cada caso. Amostras dos produtos foram analisadas por
Cromatograﬁa Gasosa Associada à Espectrometria de
Massas com Amostragem por Headspace (HSGCMS) e,
quando possível, por Espectroscopia no Infravermelho
com Transformada de Fourier (FTIR).
Resultados e Discussões: Em 86% das amostras
analisadas foram detectadas substâncias voláteis (n=210).
Uma vez que os inalantes se vaporizam à temperatura
ambiente e, por vezes, os produtos apreendidos estão
acondicionados de maneira a não preservá-los por longos
períodos, observou-se a importância de análises rápidas
dos produtos apreendidos (cerca de 30% das amostras
analisadas eram resíduos, incluindo a maior parte
daqueles em que voláteis não foram detectados). A maior
parte das amostras positivas continha diclorometano
(88%, n= 180), um solvente não inﬂamável, utilizado em
formulações comerciais de impermeabilizantes, que,
quando inalado, está relacionado a reações adversas
e a potencial para provocar dependência. Os produtos

Mais de 30% de todas as apreensões foram diretamente
realizadas no âmbito das delegacias de adolescentes.
Além disso, cerca de metade de todos produtos
apreendidos eram itens únicos em recipientes com
capacidade menor que 500 mL.
Conclusão: Entre 2014 e 2017, o psicotrópico
diclorometano foi detectado em grande número de
produtos apreendidos como inalantes no DF. Butano,
tricloroetileno e dicloroﬂuoroetano foram identiﬁcados
pela primeira vez. Os produtos apreendidos estavam em
grande parte diretamente associados a adolescentes.
Considerando esse cenário, é importante que estudos
com essas substâncias continuem e sejam parte de
relatórios relacionados a drogas.
Agradecimento: FPCIAA
https://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/inhalants
Dick FD. Occup Environ Med, v 63, p 221-226 , 2006.
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Introduction: Anabolic androgenic steroids (AAS) are a
chemical class known for its performance- enhancement
proprieties. Since these compounds may lead to several
side eﬀects, they are outlawed and controlled by the
World Anti-Doping Agency and numerous countries
such as Brazil. Nevertheless, these prohibitions do not
stop its consume by athletes and gym costumers. 1,2
Usually, AASs are sold through a black market smuggled
from other countries or they are synthetized in
clandestine laboratories. Since its production is without
quality control these products are sold with diﬀerent
concentrations of the active compound, contaminated
with other substances or marketed with adulterants.
1,2
In this order, methods that can identify and conﬁrm
the presence of AASs so as its excipients and possible
adulterants easily, quickly and inexpensively are of great
value to law enforcement agencies. In this concept, gas
chromatography coupled to mass spectrometry (GCMS) is a great asset and conﬁrmatory way to evaluate
these compounds and, thus, serving as a powerful tool
to respond to these kind of criminal oﬀenses. 1,2
Objectives: The main objective is to semiquantitatively
characterize AASs seized by the Federal Police (PF) so as
its excipients and possible adulterations.
Methodology: The 24 drugs were apprehended by the
Black Dragon operation from the PF-RS. They were in an
injectable form (testosterone propionate and trenbolone
acetate) or tablet form (oxandrolone). In both cases,
they were homogenized in ethyl acetate in order to
extract possible AASs from the matrix. Subsequently,
samples were centrifuged at 3000 rpm during 5 minutes.
Furthermore, the supernatant phase was collected and
diluted (1:4) in ethyl acetate. Finally, the compounds
were injected and analyzed through GC-MS.
Results and Discussions: All 14 samples of suspected
trenbolone acetate were given positive results after
the analysis. It was also found in those drugs its
excipients like benzyl benzoate and fatty acids from oil.
The semiquantitative analysis per area of these AASs
revealed that all samples had diﬀerent concentrations of
trenbolone acetate (Fig. 1A) and benzyl benzoate (Fig.
1B). In this order, they did not have a quality control and,
thus, the compounds were not in the concentrations

speciﬁed at the label. Benzyl benzoate overdose, for
instance, is linked to anaphylactic reactions that may
lead to death.³
Figures 1A and 1B. Chromatograms from trenbolone acetate
samples.

On the other hand, samples that supposedly were
testosterone propionate had this active principle but
also several contaminations such as trenbolone acetate.
Benzyl benzoate was also found as the main excipient in
small concentrations. Moreover, oxandrolone samples
gave positive results except for one lot, which was
composed only by its excipients and was, consequently,
a counterfeit. Generally, the Federal Police method had
a good sensibility for those compounds even without a
derivatization step, which could enhance the results the
sensibility of a GC-MS analysis.
Conclusion: Therefore, almost all samples had its
active principle as indicated in the label. However, its
concentration may be diﬀerent or not from the brand.
Furthermore, several excipients were found as long as
some contaminations.
Acknowledgments: The authors are thankful to PF and
to UFPel.
Krug O, Thomas A, Walpurgis, K, Piper T, Sigmund G, Shänger
W, Laussmann T, Thevis M. European Journal of Clinical
Pharmacology, v. 70, p. 1303-13011, 2014.
²Neves DBJ, Marchetti RGA, Caldas ED. Forensic Science
International, v. 228, e81-83, 2013.
³Ong GSY, Somerville CP, Jones TW, Walsh JP. Case Reports in
Medicine, 2012

1

190

CASOS DE ENVENENAMENTO DE ANIMAIS NO DISTRITO FEDERAL

FERRARI JR, E.a *; CALDAS, E. D.b; RAMALHO, E. D.a
a

Instituto de Criminalística – Polícia Civil do Distrito Federal, Brasília, DF, Brasil, 70610-907
b
Laboratório de Toxicologia da Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil, 70910-900
*e-mail: ettoreferrarijr@gmail.com

Introdução: O Laboratório do Instituto de Criminalística
da Polícia Civil do Distrito Federal analisa vestígios
relacionados a maus tratos a animais ou local de crime
contra o patrimônio, incluindo o chumbinho, um raticida
ilegal composto principalmente do inseticida aldicarbe,
outros agrotóxicos e de medicamentos. O chumbinho
possui a forma de um granulado cinza escuro ou graﬁte.

foi detectado em dois vestígios contendo chumbinho.
Houve também detecção de terbufós, cipermetrina,
deltametrina, além de um caso envolvendo glifosato.
Figura 1

Objetivos: Avaliar o perﬁl de agrotóxicos e medicamentos
em vestígios coletados em locais de crime envolvendo
casos de envenenamento intencional de animais no
Distrito Federal-DF nos anos de 2015 e 2016.
Metodologia: Foram analisados 41 vestígios, dentre
produtos alimentícios, líquidos e suabes coletados em
cenas de crime. Após análise macroscópica, quando
não houve substância suspeita visível, uma alíquota
do material foi submetida à micro extração dispersiva
líquido-líquido. O extrato obtido foi analisado por
cromatograﬁa gasosa acoplada à espectrometria de
massas (GC-MS) e/ou por cromatograﬁa líquida acoplada
a espectrometria de massas com analisador por tempode-voo (LC-qTOF-MS). No caso das amostras cuja
análise macroscópica indicou a presença de grânulos
de chumbinho, estes foram submetidos à extração com
acetonitrila para análise cromatográﬁca. Quando a
suspeita era de utilização de glifosato, as análises foram
realizadas utilizando derivatização prévia com anidrido
triﬂuoroacético (TFAA) e triﬂuoroetanol (TFE).
Resultados e Discussões: Foi detectada a presença de
agrotóxicos em 27 das 41 amostras analisadas. Não foi
detectada a presença de medicamentos. A maioria dos
casos envolveu a utilização de chumbinho, e aldicarbe
foi detectado em 21 amostras, correspondendo a 77,8%
dos casos positivos (Figura 1). O inseticida carbofurano

Conclusão: O chumbinho foi o produto de maior
utilização nos casos de envenenamento de animais
analisados no DF entre 2015 e 2016. O aldicarbe foi
a substância mais detectada nas amostras contendo
chumbinho. Apesar deste inseticida ainda ter registro no
Brasil1, o fabricante cessou sua comercialização no país
depois de 2012. Provavelmente o produto utilizado para
fabricação do raticida foi trazido de países que fazem
fronteira com o Brasil.
Agradecimento: Ao Laboratório de Toxicologia da
Universidade de Brasília – LabTox/UnB e à Seção de
Perícias e Análises Laboratoriais-SPAL-IC/PCDF.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Disponível
em < http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/
agrotoxicos/produtos/monograﬁa-de-agrotoxicos/autorizadas
>. Acesso em 07 de fevereiro de 2016.
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Introdução: Nos últimos anos, as ciências forenses
têm demonstrado esforços crescentes para melhorar a
detecção de drogas relacionadas com crimes, incluindo
drogas classiﬁcadas como tendo um potencial de abuso.
Estes fármacos geralmente são depressores do sistema
nervoso central, que proporcionam efeitos amnésicos,
sedativos, hipnóticos, ansiolíticos, narcóticos ou
desinibidores. Muitos ﬂuidos e matrizes biológicos têm
sido sugeridos como alternativas à urina e ao sangue,
porém existem algumas limitações. O cerume comumente
referido como “cera de ouvido”, foi muito pouco
explorado como uma matriz para biomonitoramento, até
recentemente descoberta para transmitir informações
importantes sobre um indivíduo.
Objetivos: Neste trabalho, apresentamos cera de ouvido
como uma secreção biológica usada pela primeira vez
para monitorar fármacos psicotrópicos e antiepilépticos
(AEDs) empregando LC-MS / MS.
Metodologia: Amostras de cera de ovido foram coletadas
dos pacientes em curso de tratamento com um ou mais
de antiepilépticos, ansiolíticos, antipsicóticos extraídos
diretamente com metanol e analisados pelo UPLC-MS/
MS no modo de íon positivo e negativo. Ainda possui a
vantagem como técnica de amostragem não invasiva, e
também supera a contaminação do ar ambiente ou de
cosméticos.
Resultados e Discussões: Para determinar a viabilidade
do estudo, foram coletados amostras de ceras de
pacientes tratados com diferentes combinações de 12
fármacos antiepilépticos e ansiolíticos e analisados pelo
método desenvolvido. A avaliação do desempenho do
método, incluindo o limite de detecção (LOD), limite
de quantiﬁcação (LOQ), linearidade, precisão, precisão,

transição e supressão iónica (efeito de matriz) foi
realizada de acordo com as diretrizes ICH para validação
de métodos. Todos os fármacos investigados foram
quantiﬁcados com sucesso em todas as amostras,
inclusive a fenitoína que foi detectada e quantiﬁcada
numa amostra de um indivíduo que parou o tratamento
com fenitoína dois meses antes da coleta da amostra.
Isto mostra que o uso de cera não só pode ser eﬁcaz
para detectar o uso recente, mas também para o uso
de drogas no passado, ao contrário do cabelo, que
parece não ser adequado para pequenos espaços de
tempo. A cera de ouvido pode ser ainda mais preferida,
uma vez que supera as limitações dos procedimentos
aplicados devido à facilidade de coleta de amostras, prétratamento mínimo das amostras, sem contaminação
externa, utilizando instrumentação simples.
Conclusão: Acreditamos que o nosso método, com
sua atraente combinação de amostragem não invasiva,
exigência de preparação de amostra simples (15 min),
tempo de execução curto (4 min) e sensibilidade
funcional, foi encontrado adequado para detectar o uso
de drogas psicotrópicas investigadas usando amostras
de cera de ouvido de usuários. Assim, apresenta a cera
como uma matriz biológica potencial para monitorar
o uso dessas drogas relacionadas ao abuso, crimes
facilitados por drogas, envenenamento, homicídio e
suicídio, o que poderia ser de grande utilidade para
laboratórios forenses.
Gray TR, Shakleya DM, Huestis MA (2009) A liquid
chromatography tandem mass spectrometry method for
the simultaneous quantiﬁcation of 20 drugs of abuse and
metabolites in human meconium. Anal Bioanal Chem 393:
1977–1990.
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Introdução: A nicotina é um dos agentes tóxicos mais
potentes e rapidamente fatais. No homem, pode ser
letal doses entre 40 a 60 mg, e os efeitos tóxicos já são
observados com doses de 1 a 4 mg em indivíduos mais
sensíveis. Devido ao fato da nicotina ser muito solúvel
em lipídios, ela pode ser absorvida de forma rápida pela
pele, mucosa bucal, nasal e inalada pelos pulmões e
isso proporciona importância toxicológica [1]. A saliva é
uma matriz alternativa que apresenta como vantagens
a facilidade de obtenção, não é uma amostra invasiva,
além de apresentar grande utilidade na detecção de
drogas de abuso e de álcool e, também, em casos de
envenenamento [2].
Objetivos: Desenvolver um método de análise de
nicotina e seu metabólito cotinina em saliva de fumantes
utilizando a cromatograﬁa em fase gasosa com detector
de nitrogênio-fósforo (GC-TSD).
Metodologia: O método desenvolvido consiste na
extração líquido-líquido utilizando 500 µL de saliva
adicionados em um tubo de vidro de fundo cônico
fortiﬁcados com 300 ng (600 ng/mL) de padrão interno
2,2’-bipiridil. Adicionou-se 500 µL de NaOH 5M e 3 mL
de diclorometano. Em seguida o tubo foi submetido à
agitação horizontal por 15 min a 200 rpm e a centrifugação
por 10 min a 2800 rpm. Posteriormente, foi descartada a
fase aquosa e submeteu-se a fase orgânica, novamente, a
agitação horizontal e centrifugação aplicando as mesmas
condições anteriores. Feito isso, foi transferida toda a
fase orgânica para outro tubo de vidro de fundo cônico
de 15 mL, contendo 20 µL de ácido acético, e evaporouse no concentrador de amostras à 40ºC. Reconstituiu-se
com 70 µL de metanol, agitando em vortex e transferiuse para o vial para análise. Foi injetado 2 µL no GC-TSD. A
separação foi realizada em coluna capilar de sílica fundida
HP 5MS (15 m x 250 µm x 0,25 µm de espessura de ﬁlme).
A programação da temperatura do forno foi iniciada a
100 ºC, permanecendo por 2 min, e foi elevada até 300
ºC, a uma taxa de 30 ºC/min, e permanecendo por 2
min, totalizando 10,67 min de análise. A temperatura do
injetor foi de 260 ºC e do detector de 300 ºC e a corrente
da pérola foi de 3.600 A. Para a determinação dos limites
de detecção e inferior de quantiﬁcação, amostras de

saliva foram fortiﬁcadas em concentrações decrescentes
de nicotina e cotinina. Foi determinada a recuperação
comparando os valores de áreas (área do analito/área
do padrão interno) das amostras fortiﬁcadas antes e
após a extração líquido-líquido. O padrão interno foi
adicionado antes da extração em ambas as situações.
Resultados e Discussões: Com o método proposto foi
possível extrair os analitos da amostra de saliva com uma
recuperação de 78,4% de nicotina e 80,2% de cotinina.
Os limites de detecção da nicotina e da cotinina foram de
10 ng/mL e 8 ng/mL, respectivamente. O limite inferior
de quantiﬁcação dos analitos foi de 60 ng/mL. Segundo
Benowitz e Hennigﬁeld (1994), o consumo de um cigarro
atinge concentração no sangue em torno de 14 ng/
mL, chegando a 70 ng/mL em quem fuma 5 cigarros
por dia[3]. Como as concentrações do analito na saliva
são altamente correlacionadas com as concentrações
plasmáticas [4], espera-se que com este método seja
possível detectar a presença de nicotina e cotinina nas
amostras de fumantes. As etapas futuras deste trabalho
envolvem a coleta dessas amostras e a quantiﬁcação dos
analitos.
Conclusão: A saliva se demonstrou uma matriz adequada
para detecção de nicotina e cotinina. A utilização do GCTSD proporcionou uma análise mais especíﬁca para as
substâncias que contém o nitrogênio em sua estrutura
química, o que mostrou melhor sensibilidade. O método
de extração é simples, rápido, com boa recuperação,
atingindo baixos limites de detecção e aplicável na
análise de amostras reais.
Agradecimento: Este trabalho foi realizado com os
recursos do projeto CAPES Pró-Forenses 25/2014, e
também com o apoio da bolsa de mestrado CAPES.
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Introdução: As análises toxicológicas com ﬁns médicolegais são empregadas para detectar, identiﬁcar e
quantiﬁcar agentes tóxicos, com aplicação nas análises
post-mortem, controle de dopagem, toxicodepêndencia,
crimes ambientais1. Dentre as drogas de importância para
as situações periciais, destacam-se os benzodiazepínicos,
drogas estas que originalmente teriam ação sedativa
e hipnótica2. Além da dependência e tolerância, os
benzodiazepínicos tornaram-se preocupantes quando
utilizados como drogas facilitadoras de estupros e
roubos, possibilitando a venda por traﬁcantes. Os
mais conhecidos são os clonazepam, nitrazepam e
ﬂunitrazepam, designados por “rape drugs”, indutores
do sono de ação rápida e intensa, além de levarem
a produção de amnésia3. A cromatograﬁa líquida é a
técnica mais empregada nas análises das substâncias
presentes nos benzodiazepínicos e seus metabólitos em
virtude da estrutura molecular dos compostos que são
relativamente estáveis e pouco voláteis.
Objetivos: Desenvolver e validar um método
cromatográﬁco para identiﬁcação e quantiﬁcação do
fármaco clonazepam em amostras de medicamento
comerciais.
Metodologia: Foi utilizado o Cromatógrafo Líquido de
Alta Eﬁciência da marca Shimadzu (Prominence), detector
SPD-M20A UV-Vis, loop 20µL e coluna ODS Hypersyl
250x4,6mm. As amostras e os padrões injetados foram
submetidos a uma eluição isocrática acetonitrila:agua
40:60, à temperatura de 30ºC, com janela de detecção
no máximo de absorção de 216 nm. Foram preparadas
as soluções padrão de 1, 2,5 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80 e
100 mg L-1 a partir de solução estoque de clonazepam
e injetadas em triplicata (método padrão externo)
para construção das curvas de calibração pelo das
quais foram obtidas as equações através de regressão
linear utilizando o método dos mínimos quadrados.
Ao ﬁnal da construção do método foram analisadas 6
amostras de medicamentos clonazepam preparadas
na concentração teórica de 20mg/L. Foram realizados
ensaios de recuperação a ﬁm de avaliar a exatidão do
método4. A região avaliada foi próxima à média da faixa
de uso da curva, ou seja, em torno de 20 mg L̶ 1. Assim,
determinou-se a recuperação nas concentrações de 10,
20 e 30 mg L̶ 1 (tabela 10), utilizando-se as equações
obtidas das três curvas de calibração.

Resultados e Discussões: A faixa de linearidade do
método foi de 1,0 a 60 mg L-1, como pode ser observado
na Figura 1(anexo), o fator de correlação ﬁcou acima
de 0,999, indicando que as equações da reta obtidas
representam muito bem os pontos contidos na faixa
linear (ANVISA, 2003). As concentrações dos padrões
foram bem próximas das teóricas com desvio padrão
baico e coeﬁcientes de variação de 3,61; 3,44 e 0,46% (1;
20 e 60 mg L-1), dentro do aceitável. As equações foram
do y1 = 8182,5 + 123257,9 x1; y2 = 17140,6 + 123316,1
x2 e y3 = 17828,6 + 121795,9 x3, os valores de LD e LQ
foram de 0,13 mg L-1 e 0,44 mg L-1 respectivamente.
Na ﬁgura 2 (anexo), encontram-se os cromatogramas
referentes às amostras de clonazepam analisadas.
Observou-se que os picos são simétricos e que
apareceram no tempo de aproximadamente 8,5 min.
Somente a amostra A1 apresentou uma concentração
do benzodiazepínico superior à teórica. As amostras A2,
A3 e A4 apresentaram quantidades do analito inferior ao
valor teórico, enquanto as amostras A5 e A6 continham
teores próximos ao calculado. Segundo a ANVISA5, os
comprimidos de clonazepam devem conter o equivalente
a, no mínimo, 95 % e, no máximo, 110 % da quantidade
declarada do composto. Na tabela 1, encontram-se
os teores do analito calculados em relação ao valor
teórico. A partir desses valores, é possível estimar se os
medicamentos estão dentro dos limites estabelecidos.
Assim, pode-se considerar que apenas as amostras A5
e A6 encontram-se dentro do permitido pela ANVISA.
Os valores de recuperação obtidos neste trabalho foram
satisfatórios e dentro dos limites estabelecidos (80100%) para concentrações dessa ordem de grandeza6,
indicativo de boa exatidão para a região de concentração
avaliada. Finalmente a metodologia desenvolvida foi
comparada com outras na literatura (Tabela 2 – anexo)
em relação a faixa linear, limites de detecção e de
quantiﬁcação, recuperação e precisão. Os limites de
detecção e de quantiﬁcação são mais baixos que os
demais estudos, levando-se em consideração a faixa
linear. Os coeﬁcientes de variação desenvolvida ﬁcaram
dentro da média dos demais, sendo às vezes menores
que os obtidos na literatura8,9, mais uma vez indicando a
precisão do método. A recuperação obtida também foi
bastante satisfatória, sendo superior às observadas para
outros trabalhos, possivelmente devido à matriz das
amostras de comprimido ser pouco complexa9,10.
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Conclusão: A metodologia desenvolvida para análise
de clonazepam comparado a alguns outros trabalhos
da literatura, mostrou ﬁguras de mérito com resultados
satisfatórios, podendo ser considerado conﬁável.
Sendo, portanto, preciso e exato para determinação de
clonazepam em amostras de medicamentos apreendidas
e relacionadas a fatos delituosos em análises qualitativas
e quantitativas.
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Figura 1. Curvas de calibração

Tabela 1 – Teor de clonazepam em relação ao valor teórico
Amostras

Teor de clonazepam (%)

A1

125,6 ± 0,7

A2

66,2 ± 0,4

A3

57,8 ± 0,3

A4

80,4 ± 0,3

A5

98,0 ± 0,6

A6

94,5 ± 0,5

Tabela 2 – Comparação com outras metodologias desenvolvidas
na literatura
Fase Móvel

Faixa
Linear

LD

Recuperação
(%)

Referência

3,61 (1,0 );
3,44 (20 a);
0,46 (60 a)

106,7 (10 );
96,9 (20 a);
100,3 (30 a)

Este trabalho

LQ

CV (%)

0,44

Água :
Acetonitrila
(60:40)

1 – 60 a
R = 0,999

Água : Metanol
: Acetonitrila
(40:30:30)

50 –
200 a
R = 0,999

-

-

0,12 – 0,34

99,78 (75 );
100,69 (110 a);
100,12 (175 a)

(SPELL;
STEWART,
1998)

Acetonitrila :
Tampão acetato
pH 7 (40:60)

5 – 100 b
R = 0,995

2,0 b

5,0 b

4,1 (12 b);
6,0 (24 b);
3,5 (72 b)

-

(BARES;
PEHOURCQ;
JARRY, 2004)

75 –
1200 b
R = 0,993
ELL

50 b

75 b

7,8 (100 b);
1,6 (600 b);
1,8 (1200 b)

78,5 (100 b);
80,7 (600 b);
87,4 (1200 b);
72,1 (100 b);
61,3 (600 b);
69,0 (1200 b)
92,2

Tampão KH2PO4
pH 6: Metanol
: Dietil éter
(55:40:5)

Acetonitrila :
Ácido acético
0,1% (50:50)
a

a

0,13

a

a

50 –
1200 b
R = 0,990
EFS

20 b

50 b

8,3 (100 b);
9,2 (600 b);
3,1 (1200 b)

2 – 50 b
R = 0,999

0,4 b

2,0 b

3,5

Figura 2. Cromatogramas das amostras de clonazepam

BORGES et
al., 2009)

(ALMEIDA,
2012)

mg L ̶ 1; b μg L ̶ 1; ELL = extração líquido-líquido; EFS = extração em
fase sólida.

195

DETERMINAÇÃO DE 25H-NBOME ATRAVÉS DE
VOLTAMETRIA DE ONDA QUADRADA

OLIVEIRA, M. F.a*; OIYE, É. N.a; RIBEIRO, M. F. M.a; KATAYAMA, J. M. T.a
a

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 14040-901
*e-mail: marcelex@usp.br

Introdução: As fenetilaminas N-benzil-substituídas
(NBOMes) têm se destacado dentro as novas drogas
de desenho devido à sua disponibilidade online, baixos
custos e falta de informações sobre sua toxicidade em
pequenas doses. NBOMes são comumente vendidos em
selos e suas propriedades alucinógenas são semelhantes
às do LSD1. Na literatura, eles são detectados por
técnicas cromatográﬁcas2 . No entanto, as técnicas
eletroquímicas têm sido muito utilizadas para a análise
de drogas ilícitas em amostras apreendidas, devido
à rapidez, sensibilidade e especiﬁcidade, permitindo
valores de limite de detecção equivalentes aos obtidos
em procedimentos cromatográﬁcos.

Figura 01: Voltamogramas referentes às sucessivas adições de
25H-NBOMe.

Objetivos: O presente trabalho visa propor uma
metodologia eletroanalítica que permita a quantiﬁcação
de 25H-NBOMe em selos.
Metodologia: As análises foram realizadas por
Voltametria de Onda Quadrada, utilizando-se LiClO4 0,1
mol L-1 em metanol como eletrólito de suporte e uma
célula eletroquímica constituída por:
• Eletrodo de Trabalho: Carbono Vítreo
• Eletrodo de Referência: Ag/AgCl saturado
• Eletrodo Auxiliar: Espiral de Platina
Os parâmetros experimentais após otimização foram
estabelecidos em frequência de 25 Hz e amplitude de
20 mV. Uma etapa de pré concentração de 30s a 1,8 V
se faz necessária. Para todos os estudos, utilizou-se o
padrão de 25H NBOMe (Cayman Chemical) dissolvido
em etanol.
Resultados e Discussões: Os resultados voltamétricos
obtidos se mostram promissores uma vez que há um
sinal anódico observado sobre a oxidação da molécula.
Através de sucessivas adições, confeccionou-se a curva
analítica, cujos parâmetros permitiram a validação do
procedimento.

Através da intensidade de corrente (Ia) obtida tem-se a
relação para a curva de calibração: Ia = 2,63 10-2 L mol-1
A-1 [25H-NBOMe] + 9,24 10-8
Utilizando-se dos parâmetros sobre a curva analítica,
obtiveram-se os limites de detecção e quantiﬁcação,
estabelecidos em 1,28 10-6 mol L-1 e 4,25 10-6 mol L-1,
respectivamente. A presente metodologia mostrou uma
linearidade na faixa entre 3,56 10-6 a 4,96 10-5 mol L-1.
A extração de uma amostra de selo simulada mostrou
recuperação em 96%.
Conclusão: O presente estudo se apresenta como um
dos primeiros estudos voltamétricos que permitem a
detecção e quantiﬁcação de 25H-NBOMe, possibilitando
futuros estudos nesta área sobre esta nova classe de
droga psicoativa.
Agradecimento: Os autores agradecem à Fapesp, CNPq,
CAPES (Edital Pró Forense 25/2014).
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Introdução: De acordo com o Ministério da Saúde, em
2014, houve 59.627 homicídios no Brasil1. Enquanto a
taxa de homicídios no mundo é de 6,7 por cada 100 mil
habitantes, no Brasil essa taxa é de 29,1. Existem inúmeros
fatores capazes de desencadear comportamentos
violentos, sendo um deles: o uso de drogas. De fato,
de acordo com um estudo que avaliou a frequência
de drogas detectadas em material de necropsia, entre
2006 e 2008, em Brasília, foi possível concluir que
tanto o álcool como a cocaína são as substâncias mais
comumente identiﬁcadas em um cenário post-mortem2.
Objetivos: Este estudo visa o desenvolvimento de um
método analítico rápido, eﬁcaz e economicamente viável,
baseado em QuEChERS e GC-MS, para a determinação
de cocaína (COC) e cocaetileno (CE) em amostras de
sangue de vítimas de morte violenta, provenientes do
Instituto Médico Legal de São Paulo (IML-SP).
Metodologia: Primeiramente, adicionaram-se 300
μL de sangue total em um tubo Eppendorf de 2 mL e
em seguida foram adicionados os respetivos padrões
internos a concentração de 350 ng/mL. O pH da solução
foi ajustado para 9-10 pela adição de 1 gota de NaOH
(0,1M). A solução foi submetida a centrifugação a
3000 g durante 15 min (a 10°C). O sobrenadante foi
então cuidadosamente transferido para um novo tubo
Eppendorf de 2 mL, contendo uma mistura de 700 μL de
acetato de etila, 75 mg de sais (MgSO4: NaCl - 2:1), 5 mg de

amina primária secundária (PSA) e uma esfera metálica.
Esta solução foi agitada em vortex durante cerca de 10
s e novamente centrifugada a 3000 g durante 15 min (a
10°C). A fase orgânica foi removida e seca a 25°C sob
ﬂuxo de N2 para, na sequência, ser reconstituída em 50
μL de acetato de etila. 1,0 μL do extrato ﬁnal foi injetado
no CG-MS.
Resultados e Discussões: Todos os parâmetros de
validação estudados apresentara-se dentro dos limites
estipulados pelo guias internacionais. Os valores obtidos
para o limite de detecção (LoD) e de quantiﬁcação (LoQ)
foram de 0,5 e 10 ng/mL, respectivamente. O método
apresentou precisão, exatidão, seletividade e ausência
de carry-over.
Conclusão: O método analítico desenvolvido foi validado
e aplicado a amostras de sangue post-mortem obtidas
de casos de morte violenta. Os resultados demostraram
a aplicabilidade do método, conforme proposto.
Agradecimento: CAPES Edital Pró-Forenses.
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Introdução: A cocaína (COC) atua como estimulante
do sistema nervoso central (SNC) e é um eﬁciente
anestésico local. Devido às suas propriedades, a COC
ocupa um vasto espaço no tráﬁco de drogas.1 Com a
intenção de aumentar o lucro com a venda de COC, os
traﬁcantes adicionam em sua composição adulterantes
como levamisol (LEV), lidocaína (LID) e procaína (PRO)
com a ﬁnalidade de aumentar o volume do material
vendido.2 A qualiﬁcação e quantiﬁcação de COC e
seus adulterantes em amostras apreendidas fornecem
informações importantes para as investigações policiais
sobre o mapeamento do ponto de origem da droga e
sobre o seu poder de distribuição.

detecção com amplitude de 20 Vpp e frequência de 500
e 700 kHz. A Figura 1 apresenta os eletroferogramas
obtidos por CE-C4D e ME-C4D a partir da injeção de
solução padrão contendo 300 µmol L-1 de COC, LEV, LID
e PRO.
Figura 1. Comparação entre os eletroferogramas obtidos a partir
da injeção de uma solução padrão contendo 300 µmol L-1 de COC,
LEV, LID e PRO.

Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo
propor um método rápido, simples e eﬁcaz para a
determinação simultânea de COC, PRO, LEV e LID em
amostras apreendidas empregando CE-C4D e ME-C4D.3,4
Metodologia: Inicialmente, o comportamento das
espécies foi estudado em função do pH do tampão de
corrida (BGE). As espécies em estudo (pKaCOC = 8,6; pKaPRO
= 8,9; pKaLEV = 7,9; pKaLID = 7,9) devem apresentar carga
(íons) em solução para que a análise por eletroforese
capilar de zona (CZE) seja possível. A composição do
BGE foi otimizada (pH, mobilidade e capacidade de
tamponamento) de acordo com separação e detecção
dos compostos averiguados.
Resultados e Discussões: Após os estudos de otimização,
o BGE contendo 20 mM de ácido bórico/10 mM de
ácido 3,4-dimetoxicinâmico com pH ajustado para
8,4 com adição de NaOH foi o que apresentou melhor
desempenho em relação a estabilidade de linha base,
resolução e sensibilidade nos estudos por CE-C4D.
Utilizou-se um capilar de sílica fundida sem modiﬁcação
(d.i. = 50 µm; comprimento total = 50 cm e efetivo: 40
cm). As soluções foram injetadas hidrodinamicamente
por 0,8 s a uma pressão de 3,5 psi. O potencial aplicado
na separação foi de +25 kV (lado da injeção). O método
apresentou baixos desvios padrões relativos em relação
à área dos picos, com valores de 1,0%, 2,7%, 1,0%
e 2,4%, para COC, LEV, LID e PRO, respectivamente.
Posteriormente, o mesmo BGE foi usado nos estudos
em ME-C4D. Condições: Injeção de 1s modo gated com
o potencial de 1,8 kV, potencial de separação 2,0 kV,

Conclusão: Os métodos propostos são simples, possuem
baixo custo e consomem volume mínimo de reagentes e
amostras. Os resultados iniciais demostram que ambos
os sistemas têm grande potencial para testes rápidos
de triagem e determinação de COC e seus adulterantes
mais comuns.
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Introdução: O MDMA (Ecstasy) é uma substância
simpatomimética com propriedades alucinógenas. O
levantamento mais recente estima em 19,4 milhões de
usuários em todo mundo. Métodos rápidos para triagem
de MDMA e de outros estimulantes tipo anfetamínicos
(ATS) são relevantes para aplicação clinica e forense em
matrizes variadas. Embora atualmente existam disponíveis
testes rápidos para triagem de MDMA e outros ATS em
materiais apreendidos, há ainda uma necessidade de
desenvolvimento de técnicas mais sensíveis, rápidas e
portáteis para triagem destas substâncias em matrizes
como saliva e humor vítreo. Os métodos eletroanalíticos
podem ser uma alternativa com todas as características
supracitadas, além de oferecer um método simples e de
baixo custo para a triagem do MDMA e outros ATS em
diferentes matrizes. Na literatura são reportados poucos
trabalhos para determinação de MDMA com detecção
eletroquímica, sendo a maioria desses trabalhos usando
eletrodos modiﬁcados e todos aplicados apenas em
amostras de comprimidos. Contudo, o uso de um eletrodo
mais simples, sensível e estável para determinação do
MDMA pode ser um atrativo ainda maior para aplicação
em diversas amostras.
Objetivos: Este trabalho visa o desenvolvimento de um
método simples, rápido e de baixo custo para identiﬁcar
e determinar o MDMA em amostras de comprimidos
e saliva humana usando a detecção voltamétrica com
eletrodo de diamante dopado com boro (BDD).
Metodologia: O comportamento eletroquímico do
MDMA foi avaliado pela voltametria cíclica em Tampão
Briton-Robson (TBR) 0,1 mol L-1 de pH 2,0 a 12,0 na
célula eletroquímica, tendo como eletrodos de trabalho

o BDD (dopagem de 8.000 ppm e área de 0.13 cm2),
de referência um ﬁo de Ag/AgCl (KCl saturado) e como
auxiliar um ﬁo de platina. A detecção por voltametria de
pulso diferencial (VPD) e de onda quadrada foi avaliada
para melhor identiﬁcação e quantiﬁcação do MDMA. O
padrão de MDMA e as amostras de comprimidos foram
cedidos pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do
Distrito Federal.
Resultados e Discussões: As melhores condições
foram obtidas em TBR pH 10, onde foram observados
dois picos de oxidação para o MDMA em 1,1 e 1,3 V. A
avaliação do pré-tratamento eletroquímico do BDD foi
realizado, sendo o tratamento catódico escolhido para
detecção do MDMA pela VPD. Os parâmetros da VPD
foram otimizados em função da melhor sensibilidade
e seletividade para determinação do MDMA com
velocidade de varredura de 30 mV s-1 e a amplitude de
pulso de 100 mV. Uma boa repetibilidade foi obtida para
10 análises consecutivas de MDMA (1,3 x 10-4 mol L-1),
com desvio padrão relativo de 3,0 %. Uma ampla faixa
linear também foi alcançada de 1,06 a 422 μmol L-1 (R =
0,998) com baixo limite de detecção de 0.1 μg mL-1. Os
estudos de adição e recuperação de MDMA nas amostras
de comprimidos e saliva foram realizados, sendo obtidos
valores próximos de 100%.
Conclusão: O método proposto mostra grande
perspectiva para determinação de MDMA em matrizes
de interesse clínico e forense. Os estudos de possíveis
interferentes e validação da metodologia ainda estão
sendo realizados.
Agradecimento: FAPEMIG, PCDF, FAPDF, FPCIAA, CNPq,
UFVJM, RQ-MG e CAPES.
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Introduction: Blotter paper drugs are changing rapidly.
From LSD to NBOMes to NBOHs, these drugs are
being substituted shortly after being scheduled. The
fast changing scenery makes it diﬃcult for forensic
laboratories to develop preliminary screening methods.
Electroanalytical methods might be a simple, fast and
low cost option for presumptive tests.
Objectives: To develop a presumptive test that
discriminates between two diﬀerent blotter paper drug
families (25X-NBOH, 25X-NBOMe) and them from 2C-X
and LSD. We propose the use of electrochemical analysis
with boron-doped diamond electrode (BDD) to do the
task.
Material and Methods: Samples of seized blotter papers
were provided by the Polícia Civil do Distrito Federal
(PCDF). Analytical standards of 2C-B, 25B-NBOMe,
25C-NBOMe and 25I-NBOMe (Arlesheim, Switzerland)
were donated by United Nations Oﬃce on Drugs and
Crime (UNODC). Electrochemical behavior was studied
using 0.1 mol L-1 Britton-Robinson buﬀer solutions with
10% (v/v) methanol (pH 2.0 to 12.0). Voltammetric
measurements were performed on a Palm Sens
(Intruments BV, Netherlands) potentiostat controlled by
PSTrace software version 3.0. A 10mL electrochemical
cell was used as the reaction vessel. A platinum and an
Ag/AgCl (in saturated KCl solution) wires were used as
auxiliary and reference electrodes and a BDD ﬁlm (Neo
Coat SA, La Chaux-de-Fonds, Switzerland) was used as

the working electrode. Cyclic voltammetry and square
wave voltammetry (CV and SWV, respectively) were
used for the electrochemical behavior studies.
Results and Discussion: Electrochemical processes were
observed by CV in all studied analytes but LSD. 25BNBOMe, 25C-NBOMe, 25I-NBOMe, 25I-NBOH and 2C-B
showed an anodic peak at +1.2V. All NBOMes presented
more oxidation processes after +1.2V in the ﬁrst scan,
but these features were not observed in 25I-NBOH. Only
2C-B presented a cathodic peak at 0.0V. SWV results were
similar to CV ones. 2C-B gave one distinctive cathodic
peak at 0.0V. Twelve blotter paper seized samples were
tested with the proposed methodology and results were
compatible to the obtained by the analytical routine of
the PCDF forensic laboratory. A low limit of detection
(<0.3 ug/mL) and a linear range of more than three
magnitude orders were obtained for all analytes.
Conclusion: Electrochemical discrimination of blotter
paper drug families can be achieved by using BDD
electrode associated with both CV and SWV techniques.
Further studies will expand the number of analytes
and will evaluate the discrimination potential of these
techniques in samples were more than one analyte is
present.
Acknowledgement: PCDF, FAPDF, FPCIAA, FAPEMIG,
CNPq, UFVJM, RQ-MG, CAPES.
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Introdução: Devido à destruição de evidências pelo
fogo, as perícias de locais de incêndio são complexas.
Neste contexto, a química e a estatística apresentam
ferramentas que podem ajudar a esclarecer um fato
criminoso. A determinação de um solvente orgânico
nos vestígios de incêndio permite gerar a hipótese de
que esse foi intencional. A Espectrometria de Massas
com Ionização Paper Spray (PSI-MS) é uma técnica
que apresenta características similares ao sistema ESI
(Ionização Electrospray) e outras técnicas de ionização
sob condições ambientais. PSI-MS apresenta vantagens
de alta seletividade, sensibilidade, mínimo preparo da
amostra, análise rápido, tornando-se como uma técnica
poderosa para amostras de misturas complexas. Os
líquidos combustíveis mais utilizados para provocar um
incêndio são a gasolina, o querosene e óleo diesel. Esses
líquidos combustíveis são misturas de hidrocarbonetos e
traços de compostos contendo heteroátomos.
Objetivo: Desenvolver um método para identiﬁcação
de líquidos combustíveis residuais empregando a
Espectrometria de Massas com Ionização Paper Spray
(PSI-MS) e ferramentas quimiométricas.
Metodologia: Amostras de gasolina, óleo diesel e
querosene foram analisadas por PSI-MS. As análises foram
conduzidas com as amostras na forma (1) líquida, a qual
foi diretamente aplicada sobre o papel (2) evaporada,
quando o papel foi exposto ao vapor do combustível
e (3) simulada, na qual o papel foi exposto a ambiente
de simulação de incêndio em três materiais diferentes:
concreto, madeira e solo. Os resultados obtidos foram
tratados através de ferramentas quimiométricas de
classiﬁcação supervisionada, PLS-DA.
Resultados e Discussões: Observaram-se nos espectros
de massas da gasolina, íons [M+H]+ consistentes com
íons de moléculas nitrogenadas. Os espectros obtidos
apresentaram grande quantidade de sinais devido à

Tabela 1. Figuras de mérito. Tsen (Taxa de sensibilidade), TFN
(Taxa de falsos negativos), TFP (Taxa de falsos positivos), Exa
(Veracidade), Tconf (Taxa de conﬁabilidade), ACO (Acordancia)

complexidade das amostras analisadas. Ao todo 49
amostras foram utilizadas para construção do modelo
PLS2-DA, o qual classiﬁcou as amostras de acordo com o
tipo de combustível. Figuras de mérito (FOM) do modelo
apresentaram taxas de sensibilidade e seletividade
acima de 85%.
Conclusão: O método proposto envolvendo a extração
das moléculas voláteis residuais nos vestígios de
incêndio usando o papel como suporte e a PSI-MS
para identiﬁcação apresentou grande potencial como
alternativa de baixo custo para aplicação nos laboratórios
forenses. No entanto, este é um trabalho inovador e
mais estudos precisam ser realizados.
Agradecimento: UFMG, CNPq, CAPES (Pró-forense),
FAPEMIG, Instituto de Criminalística da PC-MG.
Qian, K., Kathleen, E., Diehl, J., Green, L.. Energy & Fuels. 2004.
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Jjunju, F., Budu-Tawiah, A., Li, A., Soparawalla, S., Roqan, I.
Cooks, R.G. International Journal of mass Spectrometry. 2013.
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Introdução: A Falsiﬁcação de bebidas causam perdas
econômicas consideráveis. Além disso, o consumo
destes produtos podem provocar severos danos à
saúde dos consumidores causados por contaminações
químicas (ex: metanol) ou a presença de microrganismos
patógenos. As falsiﬁcações geralmente ocorrem pela
troca dos elementos de identiﬁcação das garrafas
(rótulos e tampas) ou uso de insumos de baixa qualidade
para simulação da cor, sabor e aroma das bebidas.
No Brasil, a investigação dessa prática é diﬁcultada
devido às limitações de recursos estruturais e métodos
analíticos apropriados. Portanto, o desenvolvimento de
metodologias simples, conﬁáveis e de baixo custo para
rápida identiﬁcação de amostras suspeitas de falsiﬁcação
poderia auxiliar ao combate desta prática ilícita.

Resultados e Discussões: As análises PS-MS de cervejas
detectaram oligossacarídeos ionizados na forma de
adutos de Na+ e K+. As amostras de uísque apresentaram
perﬁs químicos complexos, nos quais alguns compostos
congêneres do carvalho (madeira utilizada para
maturação) e marcadores químicos de autenticidade
foram observados. Os modelos exploratórios PCA
evidenciaram diferenças signiﬁcativas entre as amostras
autênticas e falsiﬁcadas de ambas as bebida. Entretanto,
este modelo não foi capaz de separar todas as amostras
com eﬁciência. Já os modelos supervisionados PLS-DA
possibilitaram a discriminação das amostras falsiﬁcadas
das autênticas com alto desempenho. As taxas de acerto
das classiﬁcações de ambos os modelos (cerveja e
uísque) foram maiores que 95%.

Objetivos: Este trabalho busca apresentar a
espectrometria de massas com ionização por paper spray
(PS-MS), aliada a ferramentas quimiométricas, como
alternativa para discriminação de cervejas brasileiras e
uísques escoceses (autênticos e falsiﬁcados).

Tabela 1 – Validação dos modelos PLS-DA.

Metodologia: Todos os experimentos foram realizados
em um espectrômetro de massas modelo LCQ FLEET
(ThermoFisher Scientiﬁc, EUA). As amostras foram
analisadas por injeção direta utilizando-se a fonte de
ionização paper spray (PS-MS) no modo de aquisição full
scan. Um total de 141 amostras de cervejas brasileiras
(8 marcas reportadas em apreensões) foram analisadas
por PS-MS no modo positivo (+6,0 kV). Os espectros
foram adquiridos na faixa de 100 a 1800 m/z. A análise
de uísques escoceses envolveu o ensaio de 88 amostras
de uísques apreendidas pela Polícia Federal. As amostras
pertenciam a 3 marcas tradicionalmente falsiﬁcadas no
Brasil. Os espectros foram obtidos no modo negativo (-4,5
kV) na faixa de 100 a 600 m/z. A comparação visual dos
ﬁngerprints PS-MS das diversas marcas é imprecisa devido a
similaridade dos espectros obtidos de cada bebida. Por esse
motivo, modelos PCA e PLS-DA foram então construídos
para classiﬁcação das amostras (autênticas ou falsiﬁcadas)
utilizando os softwares MATLAB 7.9 e PLS Tool Box 5.2.

Validação

Cerveja

Uísque

Sensibilidade (%)

100.0

100,0

Especiﬁcidade (%)

95,8

100,0

TFP (%)

4,2

0,0

TFN (%)

0.0

0,0

Exatidão (%)

95,8

100,0

AUROC

1

1

Conclusão: O método PS-MS combinado a ferramentas
quimiométricas foi bem sucedido na discriminação
forense de amostras de bebidas. Todo o procedimento
analítico é rápido, simples e requer mínimo preparo
de amostras. Portanto, ele poderia ser facilmente
implantado como método de screening em rotinas
laboratoriais de ﬁscalização.
Agradecimento: CAPES (Programa pró-forenses), CNPq
e a FAPEMIG pelo suporte ﬁnanceiro. Á PF por conceder
as amostras de uísque.
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202

ESTUDOS PARA A DETECÇÃO ELETROQUÍMICA DE CITRATO DE
SILDENAFIL (VIAGRA®) EM CÉLULA DE BAIXO CUSTO VISANDO SUA
TRIAGEM E DETERMINAÇÃO EM MEDICAMENTOS FALSIFICADOS

SILVA, R. A. B.a*; COELHO NETO, J.b;
CARDOSO, R. M.a; RICHTER, E. M.a; MUNOZ, R. A. A.a
Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil, 38400-902
Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil, 30180-060
*e-mail: rabsilva@ufu.br

a
b

Introdução: O citrato de sildenaﬁla (CS) é o princípio ativo
do Viagra® (Pﬁzer), medicamento mais usado no mundo
para o tratamento da disfunção erétil. Além do Viagra,
o CS é consumido de modo regular em medicamentos
genéricos/similares, e, ilegalmente em contrabandeados
e falsiﬁcados. Logo, o controle de qualidade dos
medicamentos de CS é de suma importância. Entretanto,
não existem métodos analíticos nas Farmacopeias
(qualitativos ou quantitativos). Na literatura, a triagem
destes medicamentos é realizada muitas vezes usando
detecção óptica com métodos quimiométricos1. Na
determinação de CS existe a predominância de métodos
por cromatograﬁa líquida de alta eﬁciência (HPLC)2.

CDtrodo. A Tabela 1 mostra alguns parâmetros analíticos
para a detecção de CS nestes ETPs.
Fig. 2. Voltamograma cíclico para o eletrólito na ausência e
presença de CS nos ETPs avaliados (FG, Cdtrodo, SPE-G e SPE-M.
Velocidade de varredura: 50 mV s-1.

Objetivos: Neste trabalho são apresentados os estudos
iniciais para a detecção eletroquímica de CS usando uma
célula de baixo custo, visando à triagem e determinação
de CS em medicamentos contrabandeados e falsiﬁcados.
Metodologia: As medidas eletroquímicas foram realizadas
com potenciostato Dropsens® µStat400. A detecção
de CS foi feita em célula eletroquímica construída em
laboratório por impressão em 3D (CE3D). Como na Fig.
1, a CE3D permite adaptar qualquer eletrodo de trabalho
planar (ETP) em sua base, pressionando-o entre uma
chapa metálica e um anel de borracha. A detecção de CS
foi avaliada em quatro tipos de ETP: Eletrodo impresso
de graﬁte (SPE-G, Dropsens®) e de carbono mesoporoso
(SPE-M), folha de graﬁte (FG) e CDtrodo de ouro.
Fig. 1. Esquema da célula eletroquímica construída por impressão 3D.

ETP

ipamedia (µA)

DPR (%, n=5)

Custo (R$)

FG

1,76

1,74

< 0,10

0

0

< 0,10

SPE-G

0,55

0,14

20,00

SPE-M

2,05

0,60

40,00

CDtrodo

Como apresentado, o SPE-M apresentou o maior corrente
e reprodutibilidade. Assim, a triagem será realizada pelo
registro de voltamogramas sequenciais da solução de
cada medicamento, comparando o perﬁl eletroquímico
(potencial e corrente de pico) de cada amostra em relação
ao medicamento referência (Viagra®). Nesta etapa serão
avaliados vários medicamentos de CS: Viagra®, Genéricos,
Contrabandeados (Pramil), Viagra falsiﬁcado, Pramil
falsiﬁcado, etc. Uma vez veriﬁcada a presença apenas
de CS na triagem, o CS será detectado por voltametria e
doseado mediante curva de adição padrão.
Conclusão: Este trabalho mostra os resultados
preliminares para a detecção voltamétrica de CS visando
a sua triagem e determinação em medicamentos. A
célula impressa em 3D é portátil e de baixo custo.

Resultados e Discussões: A Fig. 2 mostra o primeiro
voltamograma cíclico para cada ETP obtidos no eletrólito
na ausência e presença de CS, sendo notado um pico
anódico na FG e dois picos de oxidação irreversíveis
nos SPE-G e SPE-M. Entretanto, CS não é eletroativo no
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Introduction: Fingerprints are physical evidence used
to identify people in crime scenes as a complement
to identifying suspects. The powder method is
the technique most commonly used for detecting
ﬁngerprints, which is generally composed of a resin
for adhesion, and a dye for contrast.1 However, the
materials currently used for ﬁngerprints visualization
may present health risks to the forensic manipulators
due to their toxicity, thus alternative compounds have
been developed by many research groups.2 In this way,
synthetic derivatives from curcumin, a component
extracted from Curcuma longa (popularly known as
curry), can be evaluated for their potential application
for this purpose. The study of these derivatives is of
extreme importance, since these compounds are in
the form of powder, do not present toxicity reported
in the literature, and do not present issues related to
extraction procedures.3
Objective: In the present study, a preliminary attempt
has been made to develop latent ﬁngerprints with the
synthesis of curcumin monocarbonyl derivatives as
visualizing agents for latent ﬁngerprints on diﬀerent
surfaces.
Methodology: Curcumin derivatives were synthesized
according to methodology reported in the literature4
(Scheme), and the structures were conﬁrmed by melting
point, infrared spectroscopy, and mass spectrometry. The
development of latent ﬁngerprints was done according
to.5
Scheme. Synthesis of curcumin derivatives 1 and 2.

Figure. Visualization of latent ﬁngerprints on aluminum surface
after 2 hours (a) Compound 1 + starch (b) Compound 2 + starch.

As it can be seen in Figure, the chlorine-substituted
compound (2) allowed a better visualization than the
nonsubstituted one (1), probably because of its higher
powder density. Besides, the mix with starch showed
more adhesion to the surfaces because it favors
interaction with water molecules of the prints. Until
now, only the physical aspects of latent ﬁngerprints
development were evaluated. Possible chemical
interactions between diﬀerent substituted-compounds
with the components of the prints require further
studies and evaluations of other parameters. Other
studies considering diﬀerent substituents, adhesion
agents, surfaces, and comparison with conventional
development agents will be performed.
Conclusion: It can be concluded that the synthetic
compounds of this study can be potentially used as
visualizing agents of latent ﬁngerprints. However,
further studies considering other parameters need to be
evaluated.
Acknowledgment: The authors are thankful to CAPES,
CNPq, and FAPERGS.
Chemello E. Química Virtual p. 1-11, 2006.
Sodhi GS, Kaur J. Powder method for detecting latent
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v.18(3), p. 1083-1092, 2010.
5
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Results and Discussion: The synthetic compounds were
tested on diﬀerent surfaces (aluminum, glass, tile and
plastic) in their pure form or mixed with starch (1:2
w/w). The ﬁgure below shows the results with the best
visualization of these preliminary studies.
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Introdução: Pedaços e farelos dos pellets de raticidas
comercializados chegam ao laboratório do instituto de
criminalística do Paraná tirados de alimentos como café
e chá. Portanto, métodos de determinação dos seus
princípios ativos, que são principalmente derivados
cumarínicos, são indispensáveis em investigações
forenses. O brodifacoum é um dos mais recentes e mais
potentes da 2ª geração de anticoagulantes. Porém,
os produtos comercializados apresentam uma baixa
concentração desses compostos em sua composição
(0,005%) e uma matriz complexa o que torna sua análise
difícil.

Raticida
Marca X
Amostra 1
Amostra 2
Amostra 3
Amostra 4
Amostra 5
Média*
Marca Y
Amostra 1
Amostra 2
Amostra 3
Amostra 4
Amostra 5
Média*
Marca Z
Amostra 1
Amostra 2
Amostra 3
Amostra 4
Amostra 5
Média*

Objetivos: Desenvolver uma metodologia de extração
do anticoagulante brodifacoum nos pellets de raticidas
comerciais e determina-lo por cromatograﬁa líquida de
alta eﬁciência (CLAE) com detector de arranjo de diodos
(DAD).
Metodologia: O procedimento de extração foi baseado
no método de Mesmes e Satzger (1995)1. Pellets de
raticidas comerciais de 3 diferentes marcas contendo
50 μg.g-1 de brodifacoum cada uma, foram maceradas.
Aproximadamente 50 mg de cada amostra foram
misturadas com 2 mL do solvente extrator (2% v/v de
ácido metanoico P.A em metanol grau HPLC). A mistura
foi sonicada por 15 minutos e foi então centrifugada
por 3 minutos a 2400 rpm. Uma alíquota de 1 mL de
cada sobrenadante foi separada para análise por CLAEDAD. Seguiu-se então uma metodologia já usada no
IML que consiste na evaporação da solução em banhomaria até secura e sua reconstituição com 0,1 mL da
fase móvel (63% acetonitrila e 37% tampão fosfato, pH
2,3). Para a análise foi usada a CLAE-DAD (intervalo de
190 a 400 nm). Foram injetados 35 μL da solução de
cada amostra.
Resultados e Discussões: Na tabela encontra-se a
recuperação do brodifacoum dos raticidas e nas ﬁguras
os gráﬁcos 3D do padrão e do extrato da marca X. Os
limites de detecção e quantiﬁcação foram 0,153 e 0,510
mg/L respectivamente.
Conclusão: O método possibilita a utilização de 2 mg
do pellet para análises qualitativas e 5 mg para análises

Quantidade encontrada (µg g-1)

Recuperação (%)

27
26
24
23
27
25 ± 2

55
52
48
45
54
51 ± 4

25
33
36
33
24
30 ± 5

50
65
73
67
48
61 ± 11

32
32
31
32
28
31 ± 1

65
65
63
64
56
62 ± 4

quantitativas. O procedimento mostrou-se viável e
passou a ser aplicado pelo laboratório do Instituto de
Criminalística do Paraná.
Agradecimento: Ao Instituto de Criminalística do Paraná
por ter nos dado essa oportunidade de parceria para
desenvolver nossa pesquisa.
MESMER, M. Z.; SATZGER, R. D. Analyst, v. 120, n. 8, p. 21952197, 1995.
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Introduction: Gun Shot Residue (GSR) analysis is an
important characterization in forensics. When someone
shoots a ﬁrearm, primer residue can be found on the
person, especially on their hands. There are at least
two characterization techniques worldwide used
to determine if the person did shoot a gun or not:
atomic absorption spectrometry where the sample is
consumed and scanning electron microscopy (SEM)
equipped with X-ray spectrometer, normally an energy
dispersive spectrometer (EDS). The major primers are
lead (Pb), Barium (Ba) and Antimony (Sb). As those
elements can also be found in working environments
as for example in mechanical workshops in welding,
brakes, etc. false identiﬁcation is a possibility. As a
positive result is the imprisonment of the person, a
false identiﬁcation can take on tragic proportions. SEM
analysis poses the advantage that chemical information
is allied to morphological information and positive
matches are assumed only when both elements are
present. Morphologically, GSR residue containing Pb,
Ba and Sb are very distinct, normally round with sizes
between 10 and 100 micron and with a molten aspect.
The combined spectral and morphological analysis is
accepted as conclusive to convict a person. However
one of the problems is to ﬁnd the particles and many
forensic institutes are working with automated routines
for identifying particles and corresponding EDS spectra.
Commercially available speciﬁc GSR software is machine
speciﬁc and quite expensive.
Objective: The main aim of the present work is to
develop a routine to scan millimeter sized areas and
automatically identify the particle and its characteristic
spectra, using the SEM-EDS software.
Methodology: Right and left hand of back and palm
samples of test shots were taken on a double sided
carbon tape mounted on SEM stubs. The samples were
analyzed on a Quanta 200 FEG SEM with an EDAx EDS

spectrometer and a Quanta 3D FEG dual FIB with a
Bruker EDS Spectrometer and Feature analysis module.
The correct measuring parameters were determined and
a routine established to scan large areas simultaneously
determining the characteristic morphology and
composition of the GSR particles.
Results and Discussion: On all four samples micrometer
sized GSR particles we identiﬁed, as can be seen on
ﬁgure 1, although many other particles with diﬀerent
composition and morphology could be seen.

Conclusion: The Bruker software with the Feature
analysis module allows setting up an automatic routine
for correct GSR particles analysis.
Acknowledgments: We are grateful for the ﬁnancial
support of FINEP through project METROFOR.
Experiments and analyses involving electron microscopy
were performed in the Center of Microscopy of UFMG.
(www.microscopia.ufmg.br). We also thank FAPEMIG,
FINEP and CNPq as funding agencies.
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Novas substâncias psicoativas (NPS) surgem
constantemente no mercado mundial de drogas com a
ﬁnalidade de substituir àquelas que já são legalmente
controladas, resultando no conhecido “jogo de gato e
rato”1,2. Neste contexto se insere a N-etilpentilona, uma
substância que apresenta estrutura química e efeitos
psicoestimulantes semelhantes a outros derivados
da catinona3,4. Em função disso, a identiﬁcação
inequívoca dessas novas substâncias requer a utilização
de diferentes técnicas instrumentais por parte dos
laboratórios de Química Forense. Este trabalho visa
identiﬁcar e caracterizar de forma inequívoca a presença
da substância N-etilpentilona na composição de
comprimidos e cristais apreendidos no Estado de Goiás.
As amostras apreendidas (Figura 01) foram pulverizadas
e para as análises de cromatograﬁa gasosa acoplada à
espectrometria de massas com impacto de elétrons
(CG/EM/IE), 5 mg foram dissolvidos em 2 mL de CH3OH.
Após a centrifugação, o sobrenadante foi injetado no
cromatógrafo Agilent Technologies 7890A com detector
seletivo de massas 5975C (operando a 70 eV). Para as
análises de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), 15
mg das amostras foram dissolvidos em 600 µL CD3OD,
sendo a mistura submetida à ﬁltração e análise em
um espectrômetro BRUKER Avance III 500 (11,75 T).
Os espectros de massas obtidos foram submetidos à

busca nas bibliotecas eletrônicas disponíveis, sugerindo
fragmentação similar à molécula de N-etilpentilona,
o que foi corroborado por meio dos dados de
deslocamentos químicos (δ), multiplicidades e constantes
de acoplamentos (J) advindos dos espectros de RMN de
1
H (Tabela 1). Os mapas de correlação heteronuclear
(1H-13C) resultantes dos experimentos de HSQC e HMBC
permitiram atribuir todas as ressonâncias de carbono
e hidrogênio, bem como suas correlações. Portanto, as
análises realizadas através das técnicas de CG/EM/IE e
RMN permitiram identiﬁcar, de modo inequívoco, que
as amostras apreendidas no Estado de Goiás continham
a presença da substância N-etilpentilona, uma NPS do
emergente grupo de substâncias derivadas da catinona.
Agradecimento: SSPAP-GO, UFG e FAPEG
KATZ, DP et al. Toxicology Letters, v. 229, n. 2, p. 349–356,
2014.
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Introdução: As drogas apreendidas no Brasil são
misturas de substâncias bioativas e adulterantes, com as
mais diversas composições e formas de apresentação.
Consequentemente, a identiﬁcação química dessa
variedade de substâncias representa um grande desaﬁo
aos laboratórios de Química Forense. Neste contexto, o
presente trabalho apresenta a identiﬁcação de catinonas
sintéticas encontradas em materiais apreendidos no
Brasil, mediante análise do perﬁl de fragmentação por
Espectrometria de Massas com ionização por Impacto
de Elétrons (EI-MS).

estudadas são apresentados na Tabela 1. Como exemplo,
a proposta de caminho de fragmentação para a butilona
é representada na Figura 1.
Tabela 1. Principais fragmentos identiﬁcados nos espectros de
massas (EI-MS) das catinonas
Catinona

Principais fragmentos (m/z)

Butilona

207, 177, 149, 121, 93, 91, 72 (100%), 70, 65, 63, 44, 42

Etcatinona

177 (M+.), 162, 132, 105, 77, 72 (100%), 70, 56, 44, 42, 30

Etilona

207, 177, 149, 121, 93, 91, 72 (100%), 70, 65, 63, 44, 42

Metilona

207 (M+.), 192, 162, 149, 121, 93, 91, 65, 63, 58 (100%), 56,
42, 30

Pentedrona 162, 148, 133, 105, 86 (100%), 77, 72, 58, 44, 42

Objetivos: Identiﬁcação de substâncias proscritas em
materiais apreendidos no Brasil, mediante análise do
perﬁl de fragmentação por EI-MS.

Figura 1. Proposta de caminho de fragmentação para a butilona
por EI-MS

Metodologia: Os espectros de massas das catinonas
estudadas neste trabalho foram obtidos por meio da
literatura ou da base de dados do Sistema de Criminalística
(SISCRIM) da Polícia Federal. A interpretação dos
espectros de massas das catinonas foi feita considerando
a identiﬁcação dos principais fragmentos, o perﬁl geral e
os caminhos de fragmentação1.
Resultados e Discussões: A análise dos espectros de
massas das catinonas estudadas evidenciou como
principais fragmentos os íons do tipo acílio, imínio e
carbocátions. Em geral, o pico base refere-se ao íon imínio,
estabilizado por ressonância. A razão massa/carga (m/z)
do íon imínio depende exclusivamente dos substituintes.
A análise complementar por Espectrometria de Massas
com Ionização por Electrospray (ESI-MS) permite a
identiﬁcação do íon molecular. No caso de isômeros
de posição, que resultam em espectros de massas
muito semelhantes, o tempo de retenção por GC-MS é
um dado importante para a diferenciação. Além disso,
a interpretação dos mecanismos de fragmentação é
muito útil, considerando que pode haver a formação de
fragmentos distintos. Em alguns casos, a diferenciação
dos isômeros por EI-MS é feita pela comparação das
intensidades relativas dos picos. Os principais fragmentos
identiﬁcados por EI-MS das catinonas sintéticas

Conclusão: A interpretação dos espectros de
massas possibilitou a identiﬁcação das catinonas,
proporcionando a elaboração de um banco de dados
para a Polícia Federal.
Agradecimentos: Polícia Federal, CEFET-MG, CNPq e
FAPEMIG.
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Introdução: A perícia em acidentes de trânsito tem por
ﬁnalidade reconstituir o acidente, bem como atribuir
sua causa, este ramo da perícia tem se destacado
pelo aumento de acidentes de trânsito nos últimos
anos. Os vestígios entre os veículos são instrumentos
indispensáveis nas ações decorrentes dos acidentes e
são utilizados como prova pericial. Os pneus dos veículos
fornecem vestígios, auxiliando nos laudos periciais,
através das marcas de frenagem causadas pela interação
dos pneus dos veículos e a superfície de contato, bem
como fragmentos dos pneumáticos dos veículos, são
exemplos de vestígios coletados e objetos de estudos
neste ramo da perícia. 1
Objetivos: Neste trabalho os objetivos foram analisar
a composição e a estabilidade térmica de 3 marcas de
pneus, sendo a marca A e B brasileiras e a marca C chinesa,
podendo-se fazer uma comparação entre as marcas em
estudo e diferenciar os pneumáticos para assim poder
auxiliar a perícia em um acidente de transito.
Metodologia: A técnica de termogravimetria em
atmosfera inerte foi utilizada para analisar as composições
das borrachas de pneus e suas estabilidades térmicas.
Os três principais componentes que constituem os
pneumáticos dos veículos são a borracha natural (NR),
borracha de butadieno estireno (SBR) e negro de fumo.2
As análises termoanalíticas foram efetuadas em um
equipamento da marca Netzsch e modelo STA 449F3. As
amostras foram coletadas das bandas de rodagem dos
pneus A, B e C. Cerca de 20 mg de amostra de cada pneu
foi aquecida de 30 ° C a 1000 ° C a uma taxa de 10 ° C/
min em atmosfera inerte de nitrogênio.

Resultados e Discussões: Os pneus das marcas A, B e
C apresentaram estabilidade térmica até a temperatura
de 200° C. Após a temperatura limite de estabilidade
térmica, observou-se dois eventos térmicos nas
análises dos três pneus; o primeiro evento térmico é
característico da degradação da NR e o segundo evento
é característico da degradação do SBR. Os pneus A, B e C
apresentaram, respectivamente, 22 % de NR e 30 % de
SBR, 14 % de NR e 35 % de SBR e 19 % de NR e 39 % de
SBR nas suas composições. O negro de fumo mostrou-se
bastante resistente à degradação durante o tratamento
térmico nas análises dos três pneus.
Conclusão: Os resultados obtidos demonstraram
que a técnica de termogravimetria foi eﬁcaz para
alcançar os objetivos deste trabalho, podendo-se fazer
uma comparação entre diversas marcas comerciais
e diferenciá-los principalmente através da variação
da quantidade de NR e SBR, auxiliando na perícia de
acidentes de trânsito.
Agradecimento: Os autores agradecem a FAPEMIG, CNPq
e CAPES pelo apoio que tem recebido nas pesquisas.
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nos crimes de trânsito. Disponível em
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php?id=3646&article=2049&mode=pdf>. Acesso em 09 de
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Introdução: A cocaína é uma das drogas ilícitas mais
usadas no mundo. Em apreensões, raramente é
encontrada em sua forma pura, sendo adicionados às
amostras, diluentes e/ou substâncias que aumentam ou
imitam os efeitos da droga, chamadas adulterantes. Uma
das informações mais importantes para a determinação
do perﬁl químico da droga, ferramenta importante
na investigação policial, é a determinação do seu teor.
Essa informação geralmente é obtida por métodos de
alto custo e de longos tempos de análise, baseados em
cromatograﬁa. No presente trabalho, propõe-se uma
alternativa simples para a determinação do teor de
cocaína em amostras da droga utilizando smartphones e
medidas colorimétricas baseadas em imagens digitais.
Objetivos: Identiﬁcar e determinar o teor de cocaína
em 18 amostras sintéticas na presença de diferentes
adulterantes e diluentes.
Metodologia: A determinação de cocaína foi baseada
numa adaptação do teste de Scott modiﬁcado. Onde, 0,5
mL de uma solução acidiﬁcada de tiocianato de cobalto
50,8 g L-1 foi transferida a um frasco de vidro de 3 mL,
seguido de 1,5 mL de clorofórmio e o volume adequado
advindo de uma solução estoque de cocaína 5000 mg L-1
para gerar uma curva de calibração com concentrações
de 245 à 855 mg L-1. Após a mistura dos reagentes,
formam-se duas fases, sendo a fase orgânica (inferior)
utilizada como região de observação para aquisição dos
parâmetros RGB obtidos com o aplicativo para smartphone
PhotoMetrix.1 Um total de 12 amostras eram compostas
por cocaína base e outras 6 por cloridrato de cocaína, a
concentração da droga variou de 5% à 85%. Soluções de
amostras contendo cerca de 600 mg L-1 de cocaína foram
preparadas em clorofórmio. Dessas soluções, 2,00 mL
foram transferidos para um frasco contendo 0,5 mL da
solução acidiﬁcada de tiocianato de cobalto e as medidas
realizadas em um ambiente de luz controlada.
Resultados e Discussões: A curva de calibração,
construída com base na componente R (Red) da imagem

e com quatro padrões, apresentou uma equação linear
(y = 0,1207x + 109) com coeﬁciente de quantiﬁcação R² =
0,9919. O limite de detecção calculado foi de 117 mg L-1,
que é plenamente adequado para a determinação em
questão. De forma geral, os erros relativos obtidos para
as 18 amostras analisadas situaram-se abaixo de 20%
para 14 amostras. Sendo que, os maiores erros, acima de
50%, foram obtidos para 2 amostras que apresentavam
o menor teor de cocaína, 5%, concentração raramente
encontrada em apreensões. Para as demais amostras,
observou-se um comportamento aleatório da exatidão.
Vale destacar que as massas de amostras utilizadas para
o preparo das soluções variaram entre 5,40 e 23,40 mg,
o que pode ter limitado a representatividade da análise.
Seis amostras continham, como adulterante, o fármaco
lidocaína, o qual, sabidamente, gera um resultado falso
positivo no teste de Scott. Entretanto, com o método
proposto, pôde-se observar que a exatidão foi pouco
afetada pela presença deste adulterante, com erros
situando-se abaixo de 18%, mesmo para amostras com
alta concentração, (75% de lidocaína). Testes adicionais
com a lidocaína indicaram que, ao se realizar a dissolução
prévia da amostra em clorofórmio, a interferência do
fármaco pode ser minimizada ou mesmo eliminada, uma
vez que o teste proposto apresentou resposta positiva
apenas para concentrações elevadas (da ordem de 3000
mg L-1), o que corresponderia, segundo os estudos, a
uma amostra com teor superior a 50% do adulterante.
Conclusão: Este trabalho apresenta uma alternativa
simples, de baixo custo e de uso in situ para a
quantiﬁcação de cocaína com baixa interferência
causada pela lidocaína.
Agradecimento: Capes, FAPDF p.0193.001318/2016,
INC-PF.
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Introdução: Nos anos de 2015 e 2016, a Polícia
Técnico Cientíﬁca do Estado de Goiás analisou diversos
comprimidos e cristais contendo substâncias químicas
sintéticas utilizadas para ﬁns recreacionais, oriundas
de apreensões efetuadas pelas Polícias Civil e Militar
do Estado de Goiás. Após a realização das análises
químicas, foram identiﬁcados diversos princípios ativos
que não se encontravam relacionados nas listas de
substâncias entorpecentes e psicotrópicas do Anexo I da
Portaria 344/98 – SVS/MS. Isto coloca o usuário exposto
a uma série de efeitos desconhecidos e potencialmente
nocivos, visto que, a atividade farmacológica da maioria
das novas substâncias psicoativas (NSP) é normalmente
desconhecida1.

operando a aproximadamente 500 MHz (frequência do
hidrogênio) e 125 MHz (frequência do carbono).

Objetivos: Demonstrar a importância do trabalho
pericial na identiﬁcação de NSP oriundas de apreensões
no Estado de Goiás e notiﬁcações à ANVISA.

Conclusão: O presente trabalho demonstrou a
importância da perícia criminal na identiﬁcação
química inequívoca de novas substâncias psicoativas e
a consequente contribuição para a inclusão das mesmas
no rol de substâncias proscritas da Portaria nº 344/98
da ANVISA. Destaca-se também a celeridade das
atualizações com vistas a possibilitar a tipiﬁcação do
crime e a punição adequada dos autores conforme o
disposto na Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006.

Metodologia: Os materiais encaminhados para análise
pericial foram analisados no Laboratório Químico do
Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues (SPTC/
GO) e no Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear
(RMN) do Instituto de Química da Universidade Federal
de Goiás (IQ/UFG), empregando-se, respectivamente,
as técnicas de Cromatograﬁa Gasosa acoplada à
Espectrometria de Massas (CG/EM) e RMN de 1H e
13
C, juntamente com os experimentos de correlação
heteronuclear (1H-13C; HSQC e HMBC) - utilizando
espectrômetro Bruker – AVANCE III 500 de 11,75 Tesla,

Resultados e Discussões: Após a conclusão das etapas
analíticas e liberação dos respectivos laudos periciais,
foram encaminhados informes técnicos de cada NSP
identiﬁcada para a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). Os informes traziam detalhes das
apreensões, resultados analíticos obtidos, além de
uma breve revisão bibliográﬁca das substâncias. A
tabela 01 relaciona as NSP identiﬁcadas e notiﬁcadas à
ANVISA, bem como, as datas de inclusão das respectivas
substâncias na Lista de substâncias entorpecentes e
psicotrópicas do Anexo I da Portaria 344/98 – SVS/MS.

Agradecimento: SSPAP-GO, UFG e FAPEG
UNODC, NPS: New psychoactive substances, 2016. Disponível
em: <https://www.unodc.org/documents/scientiﬁc/ NPS_
leaﬂet_2016_EN_LORES.pdf>.
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Introdução – Relato de Caso: Os meios de transporte
de drogas destinadas ao tráﬁco são constantemente
aperfeiçoados na tentativa de burlar a ﬁscalização
conduzida pela polícia. Na data de 13/10/2016, Peritos
Criminais Federais realizaram exames em um galpão de
locação para armazenagem de mercadorias, localizado
em Belém-PA; foram encontrados tambores metálicos,
identiﬁcados com rótulo de “proteção impermeável”. Dos
232 tambores, 30 foram abertos e no seu interior havia
um líquido viscoso de cor escura e com aparência de
lama asfáltica. Foram coletadas amostras compostas por
um precipitado suspenso em um material semelhante à
graxa, com odor característico de pasta base de cocaína.
Os testes de Scott para identiﬁcação de cocaína, com
emprego de [Co(SCN)4]2-, forneceram resultados
inconclusivos para todas as amostras1. Desse modo,
foi conduzido um estudo dos possíveis interferentes
metálicos no teste de Scott em questão.
Objetivos: Identiﬁcar o principal interferente metálico
no teste de Scott de identiﬁcação de cocaína, presente
em lama asfáltica, e quantiﬁcar o mesmo por F AAS.
Metodologia: Para a investigação do possível interferente
metálico no teste de Scott de identiﬁcação de cocaína,
amostras deste entorpecente foram maceradas com
almofariz e 0,05 g do pó resultante foi submetido
a tratamento com 50 μL de soluções padrão 1 g L-1
dos seguintes metais: Ag, Ba, Fe, Hg, Mg, Ni, Pb e Zn.
Em seguida, foram adicionadas 2 gotas do reagente
tiocianato de Co para a análise da inﬂuência do cátion
metálico no teste de Scott. Para as determinações de Fe
por F AAS, as amostras de fundo (n=4) e superfície (n=3)
de lama asfáltica foram submetidas um procedimento
de extração do analito. Massas de 0,2 g de amostra,
introduzidas em tubo de 15 mL de polipropileno com 5
mL de uma solução de HNO3 5% v v-1, foram submetidas
à extração com emprego de banho ultrassônico (40
kHz, 20 min), sucedido por banho termostatizado (80
ºC, 45 min) e centrifugação (3500 rpm, 25 ºC, 5 min).
Em seguida, o sobrenadante foi introduzido em outro
tubo e o volume foi completado para 5 mL com HNO3
5% v v-1. Os extratos de amostra foram submetidos à
determinação de Fe por F AAS (contrAA 700, Analytik

Jena AG), com emprego de lampa de arco curto de Xe,
operada a corrente elétrica de 13 A no comprimento de
onda 248,3270 nm. Utilizou-se chama composta de ar e
acetileno, com vazão de 460 e 60 L h-1, respectivamente.
Com a ﬁnalidade de avaliar o desempenho analítico do
método de extração e determinação empregados, testes
de adição de 1 mg L-1 de Fe a 0,2 g de amostra de fundo
(n=4) foram conduzidos.
Resultados e Discussões: Nos experimentos conduzidos
para identiﬁcar o interferente metálico do teste de Scott,
os ensaios com os metais Ag, Ba, Hg, Mg, Ni, Pb e Zn
apresentaram coloração azul característica de resultado
positivo para cocaína. Contudo, o ensaio com emprego
de Fe deu origem a uma coloração vermelho-escura,
mesmo após a adição de acetato de etila para evidenciar
a cor azul pertinente ao teste. Uma hipótese para essa
observação é o deslocamento do Co pelo Fe na formação
do complexo com tiocianato e cocaína. A determinação
de Fe por F AAS indicou a presença do elemento apenas
nas amostras de fundo, em concentração média de 0,014
mg g-1 e desvio padrão de 0,002 mg g-1. Com relação ao
desempenho analítico do método, a concentração média
(n=4) de Fe obtida nos testes de adição foi de 1,0 ± 0,1
mg L-1. Desse modo, com base do teste t de Student,
as concentrações determinadas não diferiram das
adicionadas para um nível de conﬁança de 95%. Os limites
de detecção e quantiﬁcação obtidos para a determinação
de Fe por F AAS em amostras de lama asfáltica foram de
0,002 e 0,006 mg g-1, respectivamente.
Conclusão: O Fe, presente na concentração de 0,014
mg g-1 nas amostras de lama asfáltica com cocaína, foi
identiﬁcado como o principal interferente metálico
para a identiﬁcação de cocaína pelo teste de Scott. O
procedimento de extração e determinação por F AAS
empregados foram adequados para a quantiﬁcação de
Fe na matriz analisada.
Agradecimentos: Ao CNPq e FAPESP pelo apoio
ﬁnanceiro.
: M.C.A. Marcelo et al. Microchem. J., vol. 127, 87–93, 2016.
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Introdução: O TNT (trinitrotolueno) é um explosivo
bastante utilizado para ﬁns militares e civis. A
determinação de explosivos tem recebido atenção
considerável nas áreas de segurança. Desta forma, temse uma demanda considerável de métodos de campo
eﬁcazes na detecção de compostos explosivos de forma
rápida, simples, sensível, conﬁável e econômica1,2. As
propriedades redox de explosivos nitrosos, devido à fácil
redução dos grupos nitro, torna a detecção eletroquímica
atrativa para o desenvolvimento de métodos analíticos
para o TNT entre outros explosivos3.
Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo a
utilização de um método portátil, simples e rápido para
a determinação de TNT.
Metodologia: A voltametria cíclica foi utilizada para
avaliar o comportamento do TNT em solução de KCl
0,1 mol L-1. Em sequência otimizou-se o potencial
e tempo de deposição, velocidade de agitação e os
parâmetros da técnica de voltametria de onda-quadrada
(frequência, amplitude e incremento de potencial). As
amostras consistem na simulação do manuseio de TNT
passando-se 10 mg de uma amostra sólida de TNT
sobre diferentes superfícies, sendo estas: 1) Superfície
metálica; 2) Mesa de laboratório; 3) Cédula de 50 reais;
4) e 5) Mãos de diferentes pessoas; 6) Transferência por
aperto de mão; 7) Amostra de pentolite (50% TNT e 50%
PETN) em superfície metálica e 8) Amostra de pentolite
em mãos. Após as simulações, retirou-se o excesso de
TNT e, com o auxílio de um swab umedecido, coletou-se
os resíduos. O swab foi então submerso em 5 mL de uma
mistura de KCl 0,1 mol/L com 10% v/v de acetonitrila. A
solução foi transferida para uma célula eletroquímica e
analisada.
Resultados e Discussões: Uma célula eletroquímica
convencional foi empregada, utilizando-se eletrodo de
carbono vítreo modiﬁcado com nanotubos de carbono
(CNT) como eletrodo de trabalho, um ﬁo de platina
como contra eletrodo e um eletrodo de referência de
Ag saturado com AgCl. A modiﬁcação do eletrodo foi
feita por meio da dispersão de 5 mg de CNT em 5 mL de
DMF, sendo 10 µL da dispersão adicionada à superfície
do eletrodo e levada para secagem na estufa a 60ºC por
30 minutos. Após modiﬁcação o eletrodo foi inserido na
célula. Construiu-se então a curva de calibração (Fig 1).

Figura 1. Voltamogramas de onda quadrada para diferentes
concentrações de TNT. Curva de calibração foi inserida no gráﬁco.
Parâmetros otimizados: frequência: 20 Hz; amplitude: 50 mV;
incremento: 4 mV; Edep.: -0,3 V; tdep: 60 s.

A curva de calibração forneceu um bom coeﬁciente de
correlação (0,998), e o limite de detecção obtido foi de
0,27 µmol L-1. A Tabela 1 apresenta as concentrações de
TNT obtidas a partir da simulação de manuseio de TNT
(1 a 6) e de uma amostra contendo 50% TNT e 50% PETN
(7 e 8) em diferentes superfícies. A presença de PETN
não interferiu na determinação do TNT, não causando
alteração no seu perﬁl voltamétrico.
Tabela 1. Resultados obtidos para as amostras simuladas de TNT
em diferentes superfícies.
Concentração / µmol L-1

Concentração / µg

1

349,0

396,4

2

279,8

317,8

3

12,45

14,1

4

15,34

17,4

5

12,74

14,5

6

9,13

10,4

7

15,34

17,4

8

9,33

10,6

Conclusão: Pode-se concluir que é possível empregarse um método eletroquímico portátil, simples e sensível
para quantiﬁcar TNT, mesmo na presença de outros
explosivos como o PETN. O limite de detecção do método
é de 0,27 µmol L-1 (0,31 µg).
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Introdução: Muitas das novas substâncias psicoativas
(NSP), outrora denominadas como “designer drugs”
ou “legal highs” possuem efeitos semelhantes a drogas
ilícitas comuns e, por possuírem estruturas químicas com
mínimas diferenças daquelas que simulam, geralmente
não são controladas pela legislação vigente.1 Para essas
classes, é desaﬁadora a ausência de materiais padrão
de referência e/ou dados analíticos, sendo necessário a
combinação de várias técnicas analíticas para permitir a
identiﬁcação inequívoca.2 A compreensão das classes de
NSP mais relevantes em termos de apreensão fornecem
dados importantes para subsidiar mudanças de rumos
em políticas de Segurança e Saúde Pública.
Objetivo: Obter um perﬁl das classes de drogas ditas
sintéticas, principalmente as NSP, apreendidas pela
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais entre os anos de
2013 e 2016.
Metodologia: Materiais apreendidos pelas Polícia
Militar e Polícia Civil de Minas Gerais em todo o Estado,
com suspeita de conterem LSD, MDMA e/ou NSP em
suas formulações, foram analisadas entre os meses de
julho de 2013 e dezembro de 2016 e os resultados foram
compilados em planilha do programa Microsoft Excel.
Os materiais foram analisados, neste período, utilizando
as técnicas de Espectrometria no Infravermelho,
Cromatograﬁa a Gás acoplada de Espectrometria
de Massas e Cromatograﬁa a Líquido acoplada de
Espectrometria de Massas. Duplicatas de resultados
por material foram excluídas. Não foram acrescentados
dados de substâncias utilizadas como excipientes e/ou
inertes, medicamentos ou inalantes para este trabalho.
As substâncias foram agrupadas de acordo com as classes
às quais pertencem, optando-se por destacar apenas a
metilenodioximetanfetamina (MDMA) e a dietilamida
de ácido lisérgico (LSD).

Resultados e Discussões: Após o tratamento dos dados,
foram analisados 1179 materiais apreendidos pela
Polícia Civil de Minas Gerais em um período de dois
anos e meio. Os resultados podem ser veriﬁcados na
tabela a seguir.
Tabela 1
GRUPOS

SUBSTÂNCIAS
DISTINTAS
IDENTIFICADAS

MATERAIS APREENDIDOS
Absoluto

Relativo (%)

Feniletilamina

15

519

40,0

MDMA

MDMA (1)

318

24,5

Catinonas sintéticas

12

205

15,8

Demais Anfetaminas

5

163

12,6
3,2

LSD

LSD (1)

42

Demais

11

54

4,2

TOTAL

45

1296

100

Conclusões: 45 substâncias distintas foram identiﬁcadas
no período avaliado. O grupo das Feniltilaminas (classe
‘NBOMes’ e ‘2C’) constituem o mais apreendido
pelas Polícias no Estado. Perspectivas: A análise
pormenorizada, atualmente em execução, permitirá a
avaliação dos grupos apreendidos por período semestral
e a comparação com eventuais tempos médios de
defasagem para a adição da substância na Portaria
344/98 da ANVISA, como estimar a do consumo dessas
drogas
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Unodc. The challenge of new psychoactive substances,3-55.
http://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_2013_
SMART.pdf.
2
S. Odoardi, F.S. Romolo, S. Strano-Rossi. Forensic Sci. Int. 265
(2016) 116–120.
1

214

PERFIL DAS SUBSTÂNCIAS DETECTADAS EM DROGAS
SINTÉTICAS APREENDIDAS E ENCAMINHADAS PARA A PERÍCIA
OFICIAL NA REGIÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

BORBA JR, G. L.a*; ROSA, I. B. C.b; SOBOTA, A. B.b
a

Instituto Geral de Perícias, Balneário Camboriú, SC, Brasil, 88.330-503
b
Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, SC, Brasil, 88302-901
*e-mail: gelsoborba@igp.sc.gov.br

Introdução: O Brasil é hoje um mercado consumidor
crescente de drogas sintéticas, destacando-se os
anfetamínicos e seus derivados, além de novas substâncias
denominadas drogas de desenho (designer drugs).
Muitas vezes estas drogas não estão contempladas pela
ANVISA na Portaria 344/98, pelo fato de suas estruturas
químicas serem modiﬁcadas frequentemente. Devido a
estas modiﬁcações, se faz necessário traçar o perﬁl de
apreensões destas substâncias.
Objetivos: Descrever o perﬁl das drogas sintéticas
encaminhadas para a Perícia Oﬁcial, na temporada
2013/2014 (novembro a fevereiro), na região de Balneário
Camboriú/SC (BC) – característica pelo elevado número
de turistas e clubs de música eletrônica, com alta taxa de
apreensão de ecstasy e selos de papel.
Metodologia: A partir do relatório da base de dados
“SiRSAELP”, utilizado para o gerenciamento das
solicitações de perícia na região de BC, foram coletadas
as seguintes informações: quantidade de apreensões,
número de amostras, natureza da substância e
substância identiﬁcada. Os exames foram realizados em
Cromatógrafo Gasoso – Espectrômetro de Massas.
Resultados e Discussões: Foram analisados dados
sobre as apreensões realizadas em 14 municípios,
totalizando 1171 unidades (comprimidos ou
porções de pó) de 62 apreensões e 175 selos de 19
apreensões, das substâncias conhecidas popularmente
como “Ecstasy” e “LSD”, respectivamente. Destas,
37% dos “ecstasys” apresentaram MDMA (3,4metilenodioximetanfetamina). As demais principais
substâncias identiﬁcadas foram: cafeína, cetamina,
5-MeO-MIPT e etilona (Figura 1). Os selos apresentaram
em 52% a substância DOC (2,5-Dimetoxi-4cloroanfetamina), sendo as demais: 25B-NBOMe, DOB,
25C-NBOMe e 25I-NBOMe (Figura 2).

Figura 1. Incidência relativa das substâncias presentes nos
comprimidos apreendidos.

Figura 2. Incidência relativa das substâncias presentes nos selos
apreendidos.

Foram detectadas outras 12 substâncias presentes nos
comprimidos, enquanto nos selos foram detectadas
outras 2 substâncias e uma amostra negativa.
Conclusão: O uso e o tráﬁco de drogas sintéticas são de
grande prevalência mundial e possuem uma elevada
variação de suas substâncias. O Brasil é hoje um dos
maiores consumidores de drogas sintéticas, portanto
torna-se importante caracterizar o perﬁl das apreensões,
não apenas para a gerência regional, como de interesse
para Segurança e Saúde Pública.

M. Passagli et al., Toxicologia forense. P. 213-214. 3ª ed.
Campinas, SP, 2011.
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Introdução: A caracterização físico-química de drogas
de abuso, isto é, a obtenção do perﬁl químico, pode
fornecer informações úteis às instituições voltadas ao
estudo, controle e enfrentamento às drogas de abuso.
Os dados possibilitam estabelecer conexões entre
apreensões, ligando as que estejam correlacionadas
quimicamente em grupos e conectando fornecedores,
traﬁcantes e usuários. Padrões e redes de distribuição
podem ser apontados, além de serem fornecidos
subsídios para a identiﬁcação de fontes e da origem
geográﬁca da droga. A compilação de resultados
quantitativos e qualitativos obtidos no contexto do
projeto Perﬁl Químico das Drogas (PeQui) da Polícia
Federal (PF), fornece uma visão ampla das tendências
no mercado ilícito da cocaína no Brasil.
Objetivos: Compilar e avaliar resultados de teores
dos componentes majoritários (alcaloides e fármacos
adulterantes) presentes em amostras de cocaína
apreendidas entre 2009 e 2015. Avaliar tendências
da composição da cocaína relacionadas com formas
apresentação, balanços de massa, bem como local
(estado no Brasil) e data (ano) das apreensões.
Metodologia: As determinações de pureza de cocaína e
teor de fármacos usados como adulterantes (fenacetina,
lidocaína, cafeína, levamisol, aminopirina, benzocaína,
diltiazem, hidroxizina e procaína) e de cis/trans–cinamoilcocaína (indicadores do grau de reﬁno da droga) foram
realizadas, por cromatograﬁa gasosa acoplada a detector
de ionização em chama (CG-DIC). Espectroscopia no
Infravermelho e ensaios de via-úmida foram usados
na determinação de formas de apresentação da
cocaína (crack, pasta-base, cocaína base, cloridrato ou
merla).1 Foram analisadas 3677 amostras de cocaína
apreendidas pela PF entre 2009-2015, originárias de
predominantemente 8 estados brasileiros (DF, AM, AC,
MT, MS, PR, RJ e SP) e originárias de ações policiais de
enfrentamento ao tráﬁco de drogas internacional ou
interestadual. Para 60% das amostras analisadas foram
obtidos dados das massas apreendidas pela polícia, que
corresponderam a 17,5 toneladas e possibilitam incluir
balanços de massa na análise de dados.

Resultados e Discussões: O teor médio de cocaína
em todas amostras apreendidas foi de 71%. Para as
amostras de sal cloridrato a pureza média é de 82% e
as de base livre têm pureza média de 63%. Os principais
adulterantes identiﬁcados foram fenacetina (base
livre) e levamisol (cloridrato). Enquanto a maioria das
amostras de cocaína base livre não sofreram processos
de puriﬁcação por oxidação, no cloridrato se observa
o aposto. Nota-se também que entre 2009-2015, as
amostras de base livre foram cada vez menos oxidadas
e continham teores crescentes de fenacetina como
adulterante. O teor médio de fenacetina passou de
15% para 45% neste período. Nas amostras de cocaína
cloridrato há um aumento na incidência de amostras
adulteradas com levamisol, mas em teores que se
mantiveram praticamente constantes (teor de ~14%).
As apreensões no estado de São Paulo são as que mais
representam estas tendências de adulteração.
Conclusão: Observa-se que teores de cocaína na droga
apreendida pela PF em situações de tráﬁco entre 200920015 foram diminuindo gradativamente, principalmente
devido ao aumento de levamisol no cloridrato (em teores
constantes) e ao aumento, tanto de teores médios
quanto de incidência, da fenacetina na cocaína base livre.
Avaliações dos dados por estado, ano da apreensão,
presença de demais adulterantes e balanços de massa
também foram realizadas. As observações reforçam a
necessidade de se realizar estudos complementares,
abordando-se também amostras “de rua” (microtráﬁco),
para relacionar etapas de adulteração que ocorrem
entre importação/transporte da droga e sua venda
nas ruas. Adulterantes também podem contribuir para
degradação do estado de saúde dos usuários da droga e
devem ser levados em conta tanto em ações de redução
de oferta quanto no tratamento dessa população.
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colaboradores da UnB. INCTAA/CNPq e FINEP/MCT
(01.09.0275-00).
Zacca, JJ, Botelho, ED, Vieira, ML, Almeida, FLA, Ferreira, LS,
Maldaner, AO. Science & Justice, v. 54, p. 300-306, 201

1

216

PREVENTING MISIDENTIFICATION OF 25I-NBOH
AS 2C-I ON ROUTINE GC-MS ANALYSES

COELHO NETO, J.a,b*; ANDRADE, A. F. B.c,e; LORDEIRO, R. A.b;
MACHADO, Y.b,d; ELIE, M.e; FERRARI JR, E.c; ARANTES, L. C.c
b

a
Instituto de Criminalística - Polícia Civil de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil, CEP 30180-060
Departamento de Física e Química - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil, CEP 30535-901
c
Instituto de Criminalística - Polícia Civil do Distrito Federal, Brasília, DF, Brazil, CEP 70610-200
d
Departamento de Química – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil, CEP 31270-901
e
School of Chemistry, University of Lincoln, Brayford Pool, Lincoln LN6 7TS, UK.
*e-mail: jcoelhon@pucminas.br

Introduction: 25I-NBOH is novel psychoactive substance
(NPS) derived from 2C-I and recently reported to have
been found on blotter papers seized on the streets.
Although structurally and functionally alike 25I-NBOMe,
25I-NBOH are thermolabile when submitted to standard
gas chromatography (GC—MS) and degrades into 2C-I
during injection, thus possibly inducing inaccurate
forensic reports. So far, this type of misidentiﬁcation
could only be avoided if all suspected samples were
submitted to derivatization or tested with other analytical
techniques.

Fig. 1 – Chromatogram obtained from injection of seized blotter
paper extract known to contain only 25I-NBOH, showing the
primary (2C-I) and secondary (fragments) peaks formed from 25INBOH degradation.

Objectives: Present an alternative way to distinguish 25INBOH from 2C-I using standard GS—MS without recurring
to derivatization or other analytical techniques.
Metodologia: Accepting the fact that 25I-NBOH
degrades into 2C-I, it was hypothesized that by-products
from degradation would enter the GC column and
maybe produce other peaks. Standard chromatographic
conditions were then adjusted to detect fast eluting
compounds possibly matching 25I-NBOH´s missing mass,
while avoiding solvent peak.
Results and Discussion: With chromatographic
conditions adjusted, a secondary peak presenting main
fragment ions with m/z 138, 106 and 78 was identiﬁed
appearing with retention time (RT) of 2.17min, always
pairing a primary peak (RT=5.34min) matching 2C-I
mass spectrum (Fig.1). This secondary peak was always
present when 25I-NBOH certiﬁed standard or extracts
from blotter samples known to contain this substance
were injected and was never detected for 2C-I certiﬁed
standard injections.

Fig. 2 – Mass spectrum from secondary peak shown in ﬁgure
1. The fragment ions observed support degradation reaction
proposed in Fig 3.

Fig.3 – Proposed degradation reaction for 25I-NBOH during GC
injection.

Conclusion: 25I-NBOH degradation during GC injection is
a fact. The presented approach provides simple means to
prevent 25I-NBOH samples to be misidentiﬁed as 2C-I.
Acknowledgements: PCMG, PCDF, FAPEMIG, FPCIAA,
CNPq, FIP-PUCMINAS.
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Introdução – Relato de Caso: A cada dia, novos meios de
traﬁcar drogas são desenvolvidos na tentativa de burlar
a ﬁscalização. Na data de 13/10/2016, Peritos Criminais
Federais realizaram exames em um galpão de locação
para armazenagem de produtos e mercadorias diversas,
localizado em Belém – PA. Nesse galpão foram encontrados
232 tambores metálicos, tipo barril, com capacidade de 200
L e identiﬁcados, por rótulo, como “proteção impermeável”.
Por amostragem, 30 tambores foram abertos e veriﬁcados.
No seu interior havia um conteúdo líquido viscoso de cor
escura, com aparência e cheiro semelhantes a óleo diesel.
Em 6 dos 30 tambores examinados, veriﬁcou-se a presença
de uma precipitação na forma de massa pastosa, de cor
escura, semelhante a graxa, possuindo odor característico
de pasta base de cocaína. No laboratório, o precipitado
coletado foi submetido a HCl e metanol, contudo, o teste
de Scott aplicado às amostras após estes procedimentos
seguiu fornecendo resultado negativo. Por outro lado,
a análise por cromatograﬁa em fase gasosa acoplada a
espectrometria de massas (GC-MS) indicou a presença de
cocaína. As amostras coletadas foram submetidas a um
procedimento de extração e quantiﬁcação descrito neste
trabalho.
Objetivos: Quantiﬁcar a cocaína presente no conteúdo
dos tambores examinados utilizando GC-MS.
Metodologia: Foram analisadas no total 6 amostras do
sedimento proveniente de 6 tambores de acordo com
o método descrito a seguir. Em um eppendorf, 10 mg
da amostra foram pesados e 1 mL de água deionizada
foi adicionado, após, submeteu-se a amostra à agitação
em vórtex por 30 s e ultrassom por 20 min. 10 µL da
fase aquosa foram transferidos para um tubo de vidro
de fundo cônico com a adição de 90 µL de solução de
hidróxido de amônio a 30% e 1 mL de acetato de etila.
O tubo foi levado à agitação na mesa agitadora por
15 min a 210 RPM, e posterior centrifugação por 5
minutos a 2000 RPM. Após a centrifugação, 10 µL do
sobrenadante foram transferidos para um tubo de vidro
de fundo cônico, fortiﬁcados com 100 ng de cocaína
deuterada e submetidos a evaporação sob ﬂuxo de ar

comprido e temperatura de 40 ºC. Após a evaporação, o
extrato foi reconstituído com 100 µL de acetato de etila
e 1 µL foi injetado em GC 7890A (Agilent) acoplado a
MS com analisador do tipo quadrupolo 5975C (Agilent)
equipado com amostrador automático 7693 (Agilent).
Para construção da curva analítica foi utilizada tinta
asfáltica (Neutrol da Vedacit) como amostra branco
(isenta do analito). A etapa de fortiﬁcação das amostras,
tanto as reais quanto as amostras branco aplicadas para
construção da curva analítica, foi realizada na etapa
ﬁnal do procedimento de preparo de amostra. Como
complemento aos dados quantitativos, realizou-se
um experimento de eﬁciência de extração do método
empregado: para isso, as amostras branco foram
fortiﬁcadas antes do procedimento de extração e após
este, com substância quimicamente semelhante à
cocaína sal (lidocaína)- em quantidade equivalente,
segundo o fator de diluição (100 x). A fortiﬁcação do
padrão interno (cotinina) ocorreu, em ambos os casos,
antes da extração. Comparou-se as razões de áreas
obtidas nos dois procedimentos (fortiﬁcação prévia e
posterior à extração) a ﬁm de se calcular, em termos de
porcentagem, a recuperação da extração empregada
(considerando a fortiﬁcação na etapa ﬁnal como
equivalente a uma extração com recuperação de 100%).
Resultados e Discussões: A porcentagem de cocaína
nas amostras variou de 1,07% a 15,34%, com média de
10,56% ± 5,51% indicando a alta concentração da droga
no sedimento analisado.
Conclusão: A análise das amostras por GC-MS permitiu
identiﬁcar e quantiﬁcar a cocaína presente em altas
concentrações, camuﬂada em veículo complexo
responsável por interferência na resposta do teste
preliminar. Acredita-se que a recuperação da cocaína
em solvente orgânico, da forma descrita- após
procedimento de alcalinização e agitação- impede a
ação dos interferentes que devem atuar na cinética da
reação do Teste de Scott. Estudos complementares para
identiﬁcação dos interferentes do teste de Scott estão
em andamento.
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Introduction: Here, we consider the use of the Scanning
Electron Microscope (SEM) in forensic applications and
prove that when it is combined with additional detectors
and associated nanoanalysis systems it is a capable and
ﬂexible tool which is able to solve a variety of forensics
problems.
Objectives: We will show that new detectors extend the
capability of the SEM as a forensic tool from traditional
Gunshot Residue Analysis to advanced analysis that
allows the analysis of trace evidence from a variety of
sources as well as the reconstruction of obscured serial
numbers on a variety of metal surfaces such as ﬁrearms
and vehicle chassis.
Methodology: During these investigations we use a
variety of scanning electron microscopes in combination
with Oxford Instruments X-Max Energy dispersive
X-ray (EDS) detectors and Nordlys Electron Backscatter
Diﬀraction (EBSD) Detectors. The AZtec software
platform is used to acquire and process the data. from
gunshot residue, minerals and serial number samples.
AZtecGSR is used to automatically acquire and interpret
data from gunshot residue samples, AZtecFeature to
analyze soil samples for their provenance and AZtecHKL
to acquire and interpret EBSD data.
Results and Discussion: GSR is created from the
condensed products of the combusted primer from
when the gun was ﬁred in the form of 0.2µm - 2µm
small particles. We analyzed the composition of particles
originating from diﬀerent types of ammunition in
order to develop a method to not only show whether
a gun had been ﬁred but also determine the type of
ammunition used in the shooting. We show that for
both conventional and lead-free primers EDS analysis
can identify unique elements that result in a good
correlation with the ammunition used. Using a special,
windowless EDS detector we show that we can reliably
identify Boron in GSR which is characteristic for one of
the few primer compositions which otherwise contains

no other metallic elements and is therefore almost
impossible to detect in conventional GSR analysis.
Furthermore, we show that similar techniques as used
in GSR can also be applied to forensic soil analysis. Our
data shows that using AZtecFeature we can signiﬁcantly
enhance the throughput of samples using the techniques
pioneered in [1]. We also discuss other applications of
the AZtecFeature particle analysis platform such as the
analysis of quartz grains to determine their provenance.
This research identiﬁed an approach for the reduction
of sample preparation and analysis time. A technique
which is becoming increasingly established in forensics
is Electron Backscatter Diﬀraction (EBSD). EBSD is
able to measure the crystalline structure of materials
to determine (amongst other parameters) the phases
present or the variation in orientations of crystals within
the structure. Here we consider the reconstruction of
serial numbers which have been ﬁled oﬀ of metallic
objects. Examples of this could be a key, gun or car. By
using EBSD to map the quality of the diﬀracted electron
beam patterns we can visualize the region below the
original serial number which is distorted but which is
invisible to the human eye and other forms of electron
imaging. Here we present the reconstruction of a serial
number of a key which was ﬁled oﬀ until it was invisible
to the human eye and light optical microscopy.
Conclusion: The ability to perform each of these analyses
outlined above individually is of great value. However,
an SEM equipped with EDS and EBSD detectors provides
a higher level of integration with the potential to achieve
synergies to reduce analysis time and improve the
reliability of the results.
Acknowledgements: We are grateful to Dr Ruth Morgan
and Dr James French from the UCL Centre for Forensic
Sciences for providing samples and expertise for the
evaluation of soil samples.
Bull PA, Morgan RM, Science & Justice, vol. 46, p. 107-124,
2006.
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Introduction: Soil vestiges can provide important
information in a criminal investigation1. The Rietveld
method with X-ray diﬀraction data (RM-XRD)2,3 is a
technique that can be applied in forensic analysis in
soils due to the precision in quantifying mineral phases3,
requiring a reduced amount of sample and not be
destructive.

of mineralogical analyzes (Figure 1), it was possible to
discriminate soil sites and horizons.
Figure 1. PCA scores through RM-XRD data.

Objective: Use the MR-DRX technique to discriminate
soil sampling sites.
Methodology: Four soils from the Curitiba metropolitan
region (Paraná State / Brazil) (Table) were collected and
submitted to the following process: extraction of organic
matter with H2O2; Ultrasonic dispersion and water pH 10;
Separation of the sand fraction with a 0.053 mm sieve;
Physical fractionation in ultracentrifuge to separate clay
from silt; and dithionite-citrate-bicarbonate (DCB) clay
treatment4.
Table 1. Characteristics of the sampled sites.
Samples

Location

Horizon

1-4

1 - Cajuru

A

2 - Boa Vista

A

5-8
9-12

B

13-16
17-20

B
3 - Colônia Rio
Grande

A

20-24
25-28

4 - Alto Maracanã

A

29-32

B
B

The deferriﬁed clays were analyzed by Rigaku X-ray
diﬀractometer (Ultima IV), with CuKα radiation (40 kV and
30 mA) and step-scan mode (0.02º / 5 s). The XRD data
were reﬁned in GSAS+EXPGUI software5. The mineral
content data was subjected to principal components
analysis (PCA) through Infometrix Pirouette software.
Results and Discussions: With RM-XRD it was possible
to quantify kaolinite (259-570 g kg-1), gibbsite (112-446 g
kg-1), quartz (2-385 g kg-1), illite (62-241 g kg-1), muscovite
(29-194 g kg-1) and other minerals (0.3-74 g kg-1) of the
clay fraction. These results were associated with the
parental material of these soils. With the use of the PCA

Conclusion: MR-DRX is a technique that presents a
great potential for forensic analysis in the clay fraction
because it is not destructive and does not require many
complementary techniques to discriminate soils and
traces of soils through PCA.
Acknowledgments: The authors acknowledge CAPES
for the scholarships and research grants and CLABMU /
UEPG for providing the analysis equipment.
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Introdução: Dentro do escopo da operação Lava Jato, um
dos fatos que se destacam é a quantia consideravelmente
grande de apreensões de obras de arte. Frequentemente
estas pinturas são assinadas por pintores de renome,
dentre eles: Guignard, Cícero Dias, e Djanira. Acredita-se
que essas obras são utilizadas num esquema de lavagem
de dinheiro. Até o momento cerca de 230 obras de
arte foram apreendidas, e foram encaminhadas para o
Museu Oscar Niemeyer (em Curtiba - PR). Desta maneira,
inicialmente é necessário veriﬁcar a autenticidade das
mesmas, preferencialmente de um modo objetivo, com
base cientíﬁca. O presente trabalho é fruto deste esforço
técnico global, onde se pretende avaliar a adequação
da espectroscopia micro-Raman para identiﬁcação e
avaliação dos pigmentos dessas pinturas apreendidas. O
objeto de estudo é uma obra atribuída a Fernando Luiz
Lucchesi, intitulada ¨Flores para Guignard¨.
Objetivos: Utilizar a técnica de espalhamento microRaman como ferramenta para avaliação de autenticidade
de obras de arte dentro da operação Lava-Jato.
Metodologia: Amostras de pigmentos de cores diversas
foram retirados de dois quadros, um certiﬁcado e
doado pelo próprio autor e outro que foi apreendido e
está sob questionamento. De modo a não daniﬁcar as
obras, as amostragens foram feitas através de raspagem
utilizando-se agulhas comerciais 30G ½¨. Um pincel
deixado pelo próprio autor também foi utilizado como
padrão para análises in loco, sem necessidade de
raspagem. As medidas de espalhamento Raman foram
realizadas com um microscópio confocal Raman Witec
Alpha 300, sob excitação de um laser operando em 532
nm e focalizado por uma lente de 50x.
Resultados e Discussões: O quadro certiﬁcado possui
vários tons de azul, além de branco e preto. Já o quadro
questionado apresenta muito mais cores; assim neste
trabalho focaremos naqueles pigmentos que podem

ser diretamente comparados entre os dois quadros,
na busca por uma avaliação de autenticidade. Foram
comparados os pigmentos azul, em três tonalidades;
verde escuro (presente no pincel), branco e preto do
quadro certiﬁcado, com duas tonalidades de azul, três
tonalidades de verde, além de branco e preto do quadro
questionado. Nota-se que o pigmento azul apresenta um
espectro muito característico sob a excitação de 532 nm,
estando presente em todos os tons de azul do quadro
certiﬁcado. Os dois tons de azul do quadro questionado
apresentam espectros Raman similares, indicando clara
compatibilidade com a obra certiﬁcada. Resultado
similar foi obtido para o pigmento verde escuro,
encontrado em duas das três tonalidades retiradas do
quadro questionado. Na análise do pigmento preto do
quadro certiﬁcado notou-se leve contaminação com o
azul em algumas áreas. Finalmente, no pigmento branco
do quadro questionado foi identiﬁcada contaminação
com o pigmento verde escuro, provavelmente fruto de
mistura durante a execução da obra.
Conclusão: Com base nos resultados, nota-se que a
técnica de espalhamento Raman é capaz de identiﬁcar
similaridades e diferenças nos pigmentos retirados
de diferentes obras de arte, inclusive sendo possível
constatar contaminações cruzadas dentro de uma
mesma obra. A seletividade química da técnica, aliada
à resolução espacial providenciada pelo microscópio de
análise, permite a avaliação de amostras em quantidades
pequenas o suﬁciente para não causar danos às pinturas;
há uma forte indicação que o mesmos tipos de pigmentos
foram usados nas duas obras, indicando que a obra
questionada é compatível com o quadro certiﬁcado.
Agradecimentos: As medidas de espalhamento Raman
foram realizadas no Centro de Microscopia Eletrônica da
UFPR. Os autores agradecem apoio ﬁnanceiro de CNPq,
FINEP, e Ministério da Justiça e Cidadania.
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