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RESUMO  

     Apresenta-se nesta dissertação, um estudo compreensivo e extensivo sobre os 

procedimentos que devem ser seguidos, no âmbito da metrologia forense, com base no 

Código de Processo Penal (CPP), visando a preservação das cenas de homicídio doloso, tendo 

em vista a constatação feita, pelo autor deste trabalho, da violação sistemática destes locais 

por agentes diversos, ou seja, tanto externos, quanto internos aos órgãos policiais.  

      No sentido de fundamentar melhor este trabalho de pesquisa, sobre a importância da 

preservação da cena do crime, é detalhada uma técnica para a identificação de alguns 

elementos químicos que possam existir num vestígio coletado no local do crime. Assim 

sendo, por ser bastante sensível, foi escolhida a espectroscopia por fluorescência de Raios x, 

tendo em vista que através desta análise espectroscópica, poder-se-ia detectar elementos 

químicos, os quais seriam relevantes para o processo de investigação policial. Além disso, o 

emprego desta técnica torna-se bastante relevante no sentido de se fundamentar 

cientificamente a necessidade da preservação da cena do crime para se buscar a elucidação do 

fato. A sensibilidade desta técnica é tão elevada que qualquer modificação que haja na cena 

original poderá ser detectada numa análise laboratorial, podendo mascarar um resultado que 

poderá ser relevante para que se chegue ao autor do crime. 

      Nesta dissertação consta, inclusive, o resultado obtido numa amostra de material coletado 

da empunhadura de um cadáver, onde se pesquisava, por exemplo, a possibilidade da 

existência de chumbo nesta amostra, resultado este que foi relevante para o perito criminal 

constatar que o caso em voga tratava-se de uma autoeliminação. Apesar dessa dissertação 

objetivar a normatização de procedimentos para uma cena de homicídio doloso, o exemplo 

acima citado, que se tratava de uma morte violenta por auto eliminação, foi crucial para a 

verificação da utilização de arma de fogo, por uma pessoa específica, no contexto da 

movimentação violenta. 

     Finalmente, para que os aspectos metrológicos e de qualidade fossem contemplados neste 

trabalho, foi feita uma adaptação, para o cenário pericial, da NORMA ABNT NBR ISSO/IEC 

17020:2006 que versa sobre Acreditação de Organismos de Inspeção, para procedimentos 

normativos propostos a serem aplicados na cadeia de custódia da prova material, tendo toda 

esta proposta sido trabalhada na realidade do Estado do Rio de Janeiro.  

Palavras-chave: Homicídio Doloso, Cena do crime; preservação, Código de Processo Penal, 

Vestígio, Evidência, Metrologia Forense, ABNT, ISO e Cadeia de Custódia. 
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ABSTRACT 

     It presented this dissertation, a comprehensive and extensive study on the procedures to be 

followed within the forensic metrology, based in the Code of Criminal Procedure (CPP), 

aiming at the preservation of the scenes of intentional murder, with a view to finding made by 

the author of this work, the systematic violation of these sites by several agents, i.e, both 

external and internal to departments of police. 

In order to optimally support this research on the importance of preservation of the crime 

scene is detailed is a technique for the identification of some chemicals elements that may 

exist in traces collected at the crime scene. Thus, being highly sensitive, was chosen 

spectroscopy by X-ray fluorescence in order that through this spectroscopic analysis would be 

able to detect chemical elements, which are relevant for the process for police investigations. 

Moreover, the employment of this technique becomes quite relevant in order to scientifically 

substantiate the necessity of preserving the crime scene to seek clarification of fact. The 

sensitivity of this technique is so high that there is any change in the original scene can be 

detected by a laboratory test which can mask a result that may be relevant to reaching the 

author of the crime 

     In this dissertation shows, including, the result of a sample collected from a corpse fist, 

where researched, for example, the possibility of existence of lead in this sample result which 

was relevant to the criminal expert finds that the case in vogue it was a suicide.  Despite this 

dissertation objectify to standardize procedures for a scene of murder, the example cited 

above, it was a violent death by suicide, was crucial to verify that a person used a firearm  

     Finally, for the metrological aspects and quality were included in this study, an adjustment 

was made to the forensic scenario, the STANDARD ABNT NBR ISO / IEC 17020:2006 

which concerns Inspection Bodies Accreditation for regulatory procedures proposed to be 

applied in the chain of custody of the physical evidence, and this whole proposal was crafted 

in reality the State of Rio de Janeiro. 

Keywords: Murder, Crime Scene, preservation, Criminal Procedure Code, Trace, Evidence, 

Forensic Metrology, ASME, ISO and Chain of Custody. 
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1.  Introdução 

 1.1.  Considerações Iniciais 

      A cena do crime é uma rica e importante fonte de pesquisa em evidências criminais, onde 

verdadeiramente inicia-se todo um trabalho técnico científico e que, dependendo de como esta 

cena foi cuidada antes da chegada da perícia criminal, bem como durante os exames periciais, 

a realização  destes exames poderá encontrar eco no que diz respeito à elucidação do crime ali 

praticado. Serão estes exames que poderão apontar caminhos que serão tratados na 

investigação policial e que poderão ser fundamentalmente relevantes para que se chegue à 

autoria de um crime e que culminará na total elucidação do caso investigado (Grupo Técnico 

de Trabalho Sobre a Investigação da Cena do Crime, 2000). 

     Porém, quando atuamos diretamente numa cena de crime, não é este zelo pelo local que 

temos observado ! O Código de Processo Penal é claro no que diz respeito à preservação da 

cena do crime no seu artigo 6º, quando reza que: “Logo que tiver conhecimento da prática da 

infração penal, a autoridade policial deverá: I – dirigir-se ao local, providenciando para que 

não se altere o estado das coisas, até a chegada dos peritos criminais” (CPP, Decreto Lei n
o
 

3689, 1941, art.6
o
, inciso I). Assim sendo, face a necessidade de se atuar com bastante 

seriedade na busca de uma definição de um caso onde ocorreu um homicídio doloso, com 

provas materiais que sejam verdadeiramente cabais e irrefutáveis, vem este trabalho de 

pesquisa apresentar uma fiel contribuição no sentido de se fundamentar toda esta necessidade, 

apresentando situações reais que nos leva a entender o que é um local de crime preservado e, 

consequentemente, idôneo. Cabe entender que, um local rico em provas técnicas, quer sejam 

biológicas ou não, necessita de cuidados, necessita ser completamente zelado para que não 

seja maculado com vestígios que nada tenham a ver com a dinâmica daquele evento. É 

extremamente nocivo ao processo de investigação criminal, a contaminação de um local de 

crime, ou seja, a invasão deste local por parte de pessoas estranhas à coleta de evidências que 

serão provas contundentes à elucidação do caso. 

      Por esta razão, muitos profissionais tem se preocupado com este tema e apresentaram sua 

contribuição fundamentada em trabalhos diversificados, não somente em dissertações de 

mestrado ou tese de doutorado, que abordam sobre a riqueza de informações que podem ser 

identificadas numa cena de crime. Podemos citar, por exemplo, a dissertação de mestrado que 

discute sobre Vestígios Hemáticos num local de Crime (MONTEIRO, INÊS VIANA DE 

PAULA.2010), bem como a portaria n
o
 15/2005/GAB/SEJUSP, de 23/02/2005, da Polícia 
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Civil do Estado de Mato Grosso e a Instrução Normativa n
o
 138, de 25 de Maio de 2011, da 

Polícia Civil do Distrito Federal . 

     Neste trabalho de pesquisa, como uma forma de fundamentar até mesmo, cientificamente, 

a importância da preservação da cena de um homicídio doloso, foi realizado um experimento 

no Laboratório de Técnicas Analíticas e Instrumentação Eletrônica da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, utilizando a técnica de Fluorescência de Raios - X, em uma amostra 

coletada numa cena de morte violenta, onde supostamente ocorrera um suicídio. Na cena em 

questão, o perito criminal encontrou uma arma longa, espingarda calibre 12, bem como 

espargimento de sangue sobre o teto do cômodo onde a vítima se encontrava. O fato de haver 

uma arma ao lado da vítima, não é um elemento técnico de convicção para uma diagnose de 

autoeliminação, pois há casos em que ocorre um homicídio doloso e a cena é alterada pelo 

próprio agente homicida para induzir a investigação a uma linha de raciocínio errada. Após 

coletar uma amostra das empunhaduras da vítima, no local do fato e transportá-las de forma 

tecnicamente correta para serem examinadas, foram identificados dois elementos, a saber: 

chumbo (Pb), elemento presente em grande quantidade na pólvora e ferro (Fe), elemento 

encontrado na proteína do sangue denominada hemoglobina. Cabe destacar que não foram 

realizados exames mais detalhados com a utilização desta técnica, tendo em vista que não é 

este o objetivo desta dissertação, mas sim, usar esta técnica tão sensível para corroborar a 

importância de se manter a cena de crime devidamente preservada. 

     No Brasil é muito utilizada a técnica de microscopia de varredura eletrônica para 

identificação dos elementos existentes na pólvora, técnica esta altamente precisa e com alto 

grau de cientificidade. Porém, o microscópio eletrônico de varredura é um equipamento 

altamente dispendioso e funciona especificamente num laboratório, sendo que, o ARTAX
1
, 

equipamento que foi utilizado para detecção dos elementos por espectroscopia de 

fluorescência de raios-x, além de mais acessível economicamente, poderá ser transportado a 

um local para que os exames sejam realizados in loco. 

     É importante ressaltar que quando não se tem materialidade e os vestígios obtidos na 

pesquisa pericial no local examinado não são relevantes ao evento criminoso investigado, 

agentes criminosos poderão ser inocentados e haverá fracasso na elucidação do fato. É 

fundamental que não haja dúvidas quando um inquérito policial é encerrado, quando a 

promotoria oferece uma denúncia; quando um réu verdadeiramente culpado, é condenado, 

tendo em vista que as provas técnicas foram irrefutáveis. Preservar um local de crime é, no 

mínimo, um dever inerente à prática de se buscar a prática da justiça ! 
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      Quando uma pesquisa deste nível, que busca a oficialização da preservação de um local de 

crime, é feita, muitas vezes se é levado a pensar que apenas populares têm o hábito de 

contaminar um local de crime, tendo em vista um sentimento exacerbado de curiosidade. Há 

uma tendência em se achar que apenas aquelas pessoas que não têm comprometimento com o 

local do fato, bem como pessoas que desconhecem a dinâmica policial, invadem uma cena do 

crime, em busca de satisfazer um sentimento pessoal que está em desarmonia com a 

necessidade de se manter a idoneidade da cena. Não são somente pessoas leigas que 

descaracterizam o local do fato!  Esta discussão será abordada  no  presente  trabalho. 

1.2.  Formulação do Problema de Pesquisa  

     Tendo em vista que este projeto de pesquisa ousa contrariar uma cultura bastante 

prejudicial aos exames periciais, os materiais e métodos a serem utilizados para a criação 

deste protocolo deverão estar em comunhão com as atividades de Peritos Criminais que 

sofrem com os locais desfeitos e invadidos por pessoas que não possuem nenhuma 

competência para a realização dos exames periciais.   

     O Artigo 169 do Código de Processo Penal, no Capítulo II (DO EXAME DO CORPO DE 

DELITO E DAS PERÍCIAS EM GERAL) do Título VII (DA PROVA) diz: ¨Para o efeito de 

exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará 

imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que 

poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos¨. Assim 

sendo é profundamente constrangedor chegar a um local de morte violenta e ser necessário 

lembrar à Autoridade Policial que é necessário que cumpramos o que diz a lei, para que 

consigamos sucesso no processo de elucidação do caso. Como esta é uma angústia de um 

percentual expressivo dos profissionais técnico-científicos que trabalham com morte violenta, 

os métodos utilizados para a elaboração deste protocolo estarão relacionados às necessidades 

destes profissionais, com a utilização, inclusive, de aplicações utilizadas por profissionais 

americanos, tendo em vista que serão pesquisadas as metodologias que aqueles profissionais 

utilizam. 

     No que concerne aos materiais utilizados, os Peritos Criminais temos uma gama bastante 

variada de situações, rica em detalhes, no corpo dos laudos periciais, sendo que, serão 

respeitados os segredos policiais, quando existirem, bem como serão respeitadas as 

identidades das vítimas. Serão utilizados depoimentos baseados em fatos periciais, com 
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apresentação de evidências que foram relevantes, tendo em vista que os locais onde estas 

evidências foram coletadas encontravam–se preservados.   

     Dentro de toda a pesquisa que deverá ser desenvolvida para fundamentar a necessidade da 

criação deste protocolo nacional haverá uma colaboração direta da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, mais especificamente do Departamento de Física Aplicada e Termodinâmica. 

Neste Departamento há um grupo de doutores que trabalham com fluorescência de raios-X, 

uma técnica que tem condições de levantar quais elementos químicos, dentro de uma faixa de 

Número Atômico, existem numa amostra analisada.  

     Serão feitos experimentos com alguns materiais coletados diretamente na cena do crime, 

os quais serão submetidos a este processo e, através de uma análise espectroscópica, verificar-

se-á quais elementos estão ali presentes. Com esta pesquisa, dependendo de quais elementos 

ali existam, este material coletado, que inicialmente foi julgado pelo Perito Criminal como um 

vestígio, poderá se transformar numa evidência, o que certamente será relevante para a 

investigação. Mais uma prova de que a cena precisa ser bastante preservada, pois é um 

laboratório rico para pesquisa técnico científica e precisa ser fechado para as pessoas que têm 

a competência de ali adentrar.  

1.3.  Objetivos 

1.3.1.  Objetivo Geral  

     Fundamentalmente através da experiência em examinar locais de morte violenta, onde as 

vítimas sofreram homicídio doloso, perpetrado de diversas formas, ou seja, quer por utilização 

de arma de fogo, quer por emprego de arma branca, quer por emprego de ação mecânica na 

utilização, por exemplo, de um instrumento constrictor (ou uma corda, ou um fio metálico, ou 

algum objeto similar), a necessidade de se preservar a cena do crime antes da chegada da 

perícia é inexorável. É por esta razão que o objetivo geral desta dissertação está voltado para a 

elaboração de uma proposta que visa normatizar procedimentos para a preservação da cena 

de homicídio doloso. 

     Este objetivo deve-se ao fato destes locais de crime (locais de homicídio doloso) exigirem 

uma pesquisa muito específica na coleta de vestígios e/ou evidências criminais, pois requerem 

uma área de isolamento diferenciada em relação a locais, por exemplo, em que houvera um 

acidente de trânsito com vítima. A delimitação desta área através de valores que pudessem ser 

aplicados como padrões, sempre trouxe muitas dúvidas, uma vez que a cena de homicídio é 
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muito rica em detalhes e, já houve casos em que a extensão excedeu a áreas comumente 

periciadas. Assim sendo, resolveu-se fazer uma coleta de dados, em vários locais de 

homicídios periciados, objetivando a determinação desta delimitação através de uma pesquisa 

estatística. Dados de vários exames em locais de homicídio revelaram uma área média, o que 

já é um dado metrológico fundamental a ser considerado nesta dissertação. 

     É por esta razão que todo este trabalho concentra-se em justificar a necessidade da 

preservação de uma cena de homicídio doloso, pois certamente poder-se-á abrir o caminho 

para que outras pesquisas relacionadas à preservação da cena de um crime e a conformidade 

com a Lei seja verdadeiramente buscada em sua essência. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 Caracterizar a cena do crime; 

 Delimitar toda a área a ser periciada, tendo como base exames realizados ao longo de 

anos, em locais de homicídio doloso; 

 Descrever procedimentos dos agentes no que diz respeito à cena do crime; 

 Caracterizar alguns materiais que são de praxe, para serem coletados na cena do 

crime e levados a exame laboratorial; 

 Apresentar técnicas que podem ser utilizadas para se verificar a possibilidade de um 

vestígio ser, na verdade, uma evidência, ressaltando a preservação deste material no 

local do fato. 

 Interpretar os itens da Norma NBR ABNT ISO 17020, de forma a estabelecer uma 

aplicação desta Norma à Custódia da Prova. 

1.4.  Proposição da Pesquisa 

     A proposição que fundamenta e norteia esta dissertação está baseada nos resultados 

positivos que podem ser obtidos, quando a cena de um crime é preservada e todo o material 

coletado no local do fato é corretamente custodiado até que chegue ao laboratório forense, 

onde será examinado, sem que tenha sido manipulado por agentes que não possuam a 

competência para examiná-lo. É importante esclarecer a todos que os materiais elencados pelo 

Perito Criminal, como sendo relevantes à pesquisa pericial, deverão ser apreendidos pela 

Autoridade Policial, conforme legislado, ou seja: “Logo que tiver conhecimento da prática da 
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infração penal, a autoridade policial deverá: ...;   II - apreender os objetos que tiverem relação 

com o fato, após liberados pelos peritos criminais” . 

     Constata-se o quão é fundamental a preservação do local em que ocorrera a infração pois, 

uma vez preservado e os objetos que possuam relevância criminalística terem sido 

apreendidos pela Autoridade Policial seguirem para o laboratório competente, no sentido de 

que seja pesquisada a possibilidade destes objetos serem ratificados como uma evidência,  

havendo uma genuína cadeia de custódia a probabilidade dos resultados apresentarem-se 

relevantes para a elucidação do crime é realmente alta. Há de se observar que todos os 

resultados apresentados pelos peritos criminais e que convirjam para um autor, ou um grupo 

de autores, serão refutados pelos advogados das partes indiciadas, sendo que estes 

profissionais trabalharão de forma veemente no sentido de descaracterizar tanto a prova 

material e os resultados obtidos, como os exames periciais na cena do crime. 

     Uma das grandes fundamentações que pode ser apresentada num julgamento ou numa 

audiência, pelos advogados de defesa dos acusados, reside exatamente numa possível não 

preservação, tanto da cena do crime, quanto da custódia da prova. Caso a polícia judiciária, 

que é responsável pela abertura do inquérito e consequente investigação, na fase pré-

processual, não estiver em conformidade com o CPP(Código de Processo Penal) , bem como 

com Normas e Regulamentos relativos ao gerenciamento relativo a um local de crime, todo 

empenho laboratorial em apresentar os resultados de forma científica e fiel poderá cair por 

terra e impedir que um agente homicida sofra as devidas sanções.   

1.5.  Relevância da Pesquisa 

     O aspecto mais importante de coleta de provas e preservação é proteger a cena do crime. 

Portanto, é fundamental que se mantenha a evidência criminal não contaminada até que esta 

possa ser coletada pelo perito criminal, pois, a partir deste momento, ter-se-á toda uma 

metodologia de custódia da prova no sentido que a própria evidência permaneça idônea. 

Assim sendo, o processo de preservação da cena do crime é indubitavelmente relevante para 

que esta evidência seja coletada de forma correta, de forma segura, a fim de que chegue ao 

laboratório forense sem manchas. O processo bem-sucedido de um caso pode depender do 

estado da evidência física no momento em que é coletado, uma vez que a proteção da cena do 

crime já deverá ser iniciada com a chegada do primeiro policial ao local do fato e deverá ser 

findada somente quando o perito criminal liberá-la. 
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O perito criminal precisa relacionar vestígios e evidências com a vítima, por esta razão, a 

posição de uma objeto de valor criminalístico em relação a outros objetos, bem como em 

relação à vítima poderá ser fundamental na dinâmica do evento e na elucidação do fato. 

Assim sendo, o profissional técnico-científico precisa encontrar um ambiente idôneo, o mais 

próximo do original possível, o que enfatiza a relevância deste projeto de pesquisa no sentido 

de mostrar, não somente através do aspecto legal, como também através de um viés científico, 

a importância desta pesquisa.  

     Muitas vezes pensa-se que, quando um policial chega ao local do crime, os problemas 

relativos a preservação serão minimizados. Porém, por uma questão cultural, talvez por falta 

de capacitação dos policiais que são designados a atuarem num local de homicídio, constata-

se que as cenas de crime são, muitas vezes, desfeitas pelos próprios agentes que nelas 

adentrarem de forma aleatória; além de recolherem materiais de grande valor criminalístico, 

como elementos de munição, por exemplo, bem como manipularem a vítima em busca de 

documentos, no sentido de “agilizarem” a comunicação e o consequente registro da 

ocorrência. Logo, quando o Perito Criminal chega ao local, o encontra descaracterizado, sem 

elementos que poderiam ser de fundamental relevância para a fase pré-processual, fase esta 

presidida pela Autoridade Policial.  

2. ASPECTOS TEÓRICOS: 

2.1) Considerações iniciais  

     O estudo de grande parte dos fenômenos existentes no mundo real possui a imprecisão 

como um obstáculo. A presença de fatores externos não considerados durante a análise do 

sistema dificulta ainda mais o estudo fenomenológico. Explicar tais situações que ocorrem, 

quer na física, quer na engenharia, quer na área forense, quer em outras áreas do 

conhecimento humano é o fator motivador do trabalho de muitos pesquisadores.  

     Esses profissionais, em suas pesquisas, estudam alternativas de modelagem de problemas, 

buscando determinar o modelo que melhor traduz o comportamento dos agentes envolvidos. 

O objetivo muitas vezes é qualificar e quantificar uma presumida relação entre causa e efeito. 

A Física das Radiações é um campo de trabalho que se encaixa neste perfil e pode contribuir 

de forma objetiva na determinação de elementos em vestígios e/ou evidências, num local de 

morte violenta, elementos estes que podem ser fundamentalmente relevantes na elucidação de 

um crime. 
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     Esta parte da Física está presente em diversas áreas de estudo e, apesar de sempre ser 

associada a aspectos negativos (como bombas atômicas ou armas nucleares), ela possui 

aplicações benéficas. Na medicina, uma pequena quantidade de material radioativo, dentro de 

uma dosimetria adequada, pode ser introduzida em um determinado organismo para verificar 

a sua condição interna, eliminando assim a necessidade de uma intervenção cirúrgica. A 

medicina é talvez a área em que mais se aplica o uso da radiação. 

     Na agricultura, alimentos são submetidos a radiação de forma a impedir o crescimento de 

agentes deterioradores, como fungos e bactérias. Assim, eles podem ser conservados por um 

período de tempo maior. Por atacar micro-organismos, a radiação também é utilizada na 

esterilização de materiais. Já na área industrial, ela é utilizada para a radiografia de peças 

mecânicas. Com isso, pode-se identificar problemas em determinados equipamentos. Em 

astronomia, a maioria dos grandes telescópios possuem aparelhos de análise radioativa que 

permitem medir as propriedades químicas e físicas de objetos astronômicos. 

     Na área forense, com o resultado da pesquisa relativa a conclusão desta dissertação, poder-

se-á utilizar a interação da radiação com a matéria utilizando espectroscopia de raios X para 

identificação de elementos numa amostra coletada num local de crime. Dentro deste trabalho 

de pesquisa, um dos resultados positivos obtidos e que comprova a eficiência desta técnica na 

área forense reside na detecção do elemento chumbo (Pb) numa amostra coletada da 

empunhadura de um cadáver, vítima de morte violenta, onde a detecção de uma grande 

quantidade de chumbo, elemento existente na pólvora, levou a se confirmar uma diagnose de 

auto eliminação (suicídio) , através do confronto do resultado do experimento com os exames 

periciais no local do fato. 

     A Física das Radiações está relacionada ao conceito de espectrometria. Quando uma 

determinada fonte emite radiação de forma que esta interaja com uma amostra (matéria), a 

interação pode resultar na emissão de ondas eletromagnéticas na forma de radiação 

secundária. Esta, por sua vez, pode cruzar o caminho de um aparelho chamado detector e 

terminar por ser analisada. Caso a análise se baseie na medição de espectros, a técnica é 

denominada espectrometria e o instrumento de medida é chamado espectrômetro.  

     Todo gráfico resultante de uma técnica espectroscópica e que gere uma determinada 

resposta em função da frequência, do comprimento ou da energia da onda é denominado 

espectro. A espectrometria se destaca dentro das técnicas espectroscópicas por possuir como 

princípio fundamental a medição de espectros e não somente a análise qualitativa ou qualquer 

outra forma de abordagem. 



24 

  

     Dentre as inúmeras técnicas espectrométricas existentes, destaca-se a espectrometria de 

raios X, mais especificamente a espectrometria por fluorescência de raios X. Esta também 

possui uma gama de variações da qual pode-se dar ênfase a um determinado subconjunto de 

técnicas. O processo de fluorescência de raios X é uma das consequências de um fenômeno 

denominado efeito fotoelétrico. Ele se relaciona à transição eletrônica em átomos que 

constituem um determinado material, por meio da ionização das camadas atômicas internas. 

Quando um elétron é ejetado de uma camada pela absorção de um fóton, o átomo se torna 

ionizado, sendo o íon deixado em um estado de maior energia. A vacância deixada pelo 

elétron é preenchida por outro de uma camada mais externa, com energia de ligação menos 

negativa. Esta transição resulta na emissão de radiação eletromagnética correspondente a 

diferença de energias de ligação das camadas envolvidas. Assim, o fenômeno fica 

caracterizado. 

     A primeira técnica de interesse é a espectrometria fluorescente de raios X por dispersão de 

comprimento de onda. Nela, a radiação secundária emitida pela amostra é difratada (separada) 

por uma rede mono cristalina (figura 1). Desta forma, um determinado comprimento de onda 

é privilegiado dentro de uma certa configuração que satisfaça a lei de Bragg. Pode-se observar 

na figura que o fóton com comprimento de onda  é espalhado pelo cristal quando o ângulo 

entre o feixe e o cristal é ϴ. Para privilegiar outro comprimento de onda (como por exemplo 

2), é necessário girar o cristal de forma a obter um novo ângulo e consequentemente uma 

nova configuração (satisfazendo a lei de Bragg para este novo comprimento de onda). 

     Como a radiação é difratada em diferentes regiões do espaço (cada uma para uma 

determinada configuração), este método também é chamado simplesmente de “dispersivo”. O 

papel do cristal nesta técnica é analisar o feixe da radiação. Logo, ele é comumente chamado 

de “analisador de comprimento de onda” ou simplesmente “cristal analisador”. Um 

espectrômetro de dispersão de comprimento de onda também é chamado de “espectrômetro 

de cristal” (GRIEKEN; MARKOWICZ, 2002). 

     A segunda técnica é a espectrometria fluorescente de raios X por dispersão de energia. 

Neste caso, a difração deixa de ser o princípio de análise. Os diversos comprimentos de onda 

da radiação secundária são separados com base em suas energias por meio de um contador 

situado em um analisador multicanal (MCA) ou analisador de energia (figura 2). Este 

contador produz pulsos de altura proporcionais às energias do feixe incidente e o analisador, 

por sua vez, separa as diferentes alturas. Por não haver separação espacial dos vários 
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comprimentos de onda, esta técnica também é conhecida como “fluorescência de raios X não 

dispersiva” (GRIEKEN; MARKOWICZ, 2002). 

 
 

 
Figura 1: Espectrômetro de dispersão de comprimento de onda (SANTOS, Marcio 

Henrique dos, 2002) 

 

 
 
 

Figura 2 - Espectrômetro de dispersão de energia 

     As outras técnicas relevantes são variantes da fluorescência por dispersão de energia. A 

primeira é a espectrometria fluorescente de raios X por reflexão total. Nela, uma pequena 

quantidade da amostra é colocada sobre um suporte de quartzo e depois excitada, fazendo-se 

incidir radiação numa direção crítica (figura 3). Assim, a amostra pode ser tratada para fins de 

análise quantitativa. A grande característica desta técnica é o seu mecanismo de detecção  que 

possui uma geometria bem determinada, o que confere ao sistema um alto grau de 

sensibilidade analítica (SILVA; NASCIMENTO FILHO; APPOLONI, 2004). 
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Figura 3 - Espectrômetro de reflexão total 

 

As figuras 1, 2 e 3 têm como referência, SANTOS, Marcio Henrique dos, 2002. 

 

     A última técnica é a microfluorescência de raios X. Esta técnica de microanálise é muito 

eficiente para localizar e determinar a distribuição espacial de elementos em diversos tipos de 

amostras (figura 04). Ela utiliza dispositivos ópticos capazes de focalizar um feixe de raios X 

em pequenas regiões da amostra. Estes dispositivos são constituídos de tubos capilares dentro 

dos quais os feixes de raios X se propagam. Durante a propagação, os feixes são totalmente 

refletidos nas paredes internas sem sofrer atenuação ou dispersão. Com isso, é possível obter 

informações sobre a distribuição elementar das amostras por meio de resultados com uma 

resolução espacial extremamente refinada (SILVA; NASCIMENTO FILHO; APPOLONI, 

2004). 
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2.2.  Aspectos teóricos sobre os raios X 

A Física  dos  raios  X 

     A descoberta dos raios X se deu em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad 

Roentgen.Com o intuito de desvendar a sua natureza, a radiação X foi submetida aos testes da 

óptica ondulatória, porém nenhum deles deu certo. Em 1896, ao fazer colidir com um alvo de 

platina, não se refratava nem difratava e também não sofria ação de campos eletromagnéticos 

(SÁ ,2010). Assim, concluiu-se que tais raios não podiam ser partículas carregadas nem luz de 

qualquer espécie, originando assim a denominação “X” (desconhecido). 

     A natureza ondulatória da radiação X só foi estabelecida em 1912 pelos físicos Max von 

Laue, Walter Friedrich e Paul Knipping, que mostraram que os raios X podiam ser difratados 

por um cristal, este atuando como uma rede de difração tridimensional. A partir de 1932, a 

espectroscopia por fluorescência de raios X passou a ser vista como uma forma de análise 

físico-química (tanto qualitativa quanto quantitativa) de amostras (GRIEKEN, 2002). 

Raios X, ou raios de Roentgen, são emissões eletromagnéticas com origem nas transições 

eletrônicas dos elétrons orbitais ou na interação com o campo coulombiano. Embora o 

Figura 4: Espectrômetro de microfeixe (GRIEKEN; MARKOWICZ, 2002). 
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comprimento de onda dos raios X seja muito menor, sua natureza eletromagnética é idêntica à 

da luz.  

Outras características são (GRIEKEN; MARKOWICZ, 2002): 

 invisibilidade 

 propagação retilínea com velocidade igual à da luz no vácuo 

 capacidade de produzir reações biológicas 

 interação com a matéria 

     Raios X contínuos são produzidos quando elétrons (ou outras partículas carregadas) 

perdem energia ao passarem através do campo coulombiano de um núcleo atômico. Neste 

caso, a energia radiante emitida pelo elétron é chamada bremsstrahlung (frenamento). A 

emissão deste tipo de radiação pode ser explicada em termos do eletromagnetismo clássico. 

Segundo ele, a aceleração de partículas carregadas deve resultar em emissão de radiação. No 

caso de elétrons com alta energia interagindo com um alvo, eles devem ser rapidamente 

desacelerados ao penetrarem no material, com uma aceleração altamente negativa produzindo 

pulsos de radiação de forma a gerar o espectro contínuo. Superposto a este espectro, observa-

se também a fluorescência de raios X produzida pela interação da radiação com o próprio 

alvo. 

     Raios X também podem ser gerados naturalmente por meio da utilização de uma 

determinada fonte radioativa com um processo de decaimento que resulte na emissão da 

radiação X. Neste caso, a explicação se dá em termos da estabilidade atômica. Átomos 

estáveis são aqueles que possuem um determinado número de nêutrons em seu núcleo, 

tornando o átomo “pouco” radioativo. Porém, se o número de nêutrons for superior ao 

determinado, o isótopo reduzirá este número emitindo radiação α ou β
-
. Caso contrário 

(número de nêutrons inferior), o isótopo pode converter um próton em um nêutron por meio 

de um desses processos:  

 emissão de radiação β
+
 

 captura de um elétron da camada K e conversão do par próton/elétron K em um 

nêutron 

     A propriedade radioativa tem como origem todo este processo de reorganização  nuclear. 

Quando este rearranjo tem como origem a captura de um elétron K, a vacância deixada por 

este elétron é preenchida por outro de uma camada mais externa, com energia de ligação 

menos negativa. Esta transição resulta na emissão de radiação eletromagnética correspondente 
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a diferença de energias de ligação das camadas envolvidas, podendo assim originar raios X 

característicos (KAPLAN, 1955). 

 

Interação  dos  raios  X  com  a  matéria 

     A interação  dos raios X com um determinado meio (matéria) se caracteriza pelos 

fenômenos que envolvem a radiação incidente e os elétrons orbitais. Para o tratamento da 

radiação, pode-se tanto caminhar com a visão corpuscular (visão clássica) quanto seguir a 

abordagem ondulatória (visão moderna). Do ponto de vista clássico, os principais processos 

de interação destacam-se como (GRIEKEN; MARKOWICZ, 2002; EISBERG; RESNICK, 

1994): 

 espalhamento puro: a radiação incidente é espalhada sem perda de energia. Assim, ela sofre 

mudança na direção da sua trajetória, porém nenhuma energia é transferida definitivamente. 

Ocorre uma colisão elástica. 

absorção pura: a radiação é completamente absorvida por um elétron fortemente ligado ao 

átomo. Neste caso, ocorre uma transferência total de energia. O processo é conhecido como 

absorção fotoelétrica. 

espalhamento e absorção: a radiação incidente também é espalhada, porém uma parte de sua 

energia é depositada em um elétron considerado “livre” (fracamente ligado). Com isso, ocorre 

uma transferência parcial de energia. É uma colisão inelástica. 

     Caso a abordagem seja ondulatória, o conceito de transferência parcial não é definido. A 

energia da onda é totalmente absorvida pelo elétron e, como resultado, é gerada uma nova 

onda com uma energia igual ou diferente da energia incidente (dependendo do processo de 

interação). 

     De forma a analisar o processo de interação dos raios X com a matéria e quantificar os 

parâmetros envolvidos, considera-se a seguinte situação experimental. Tem-se, inicialmente, 

uma fonte de raios X e um meio homogêneo de massa específica ρ.  A fonte emite um feixe 

de radiação X mono energético com intensidade I0 e energia E. O feixe incide 

perpendicularmente no meio homogêneo, que foi colocado na trajetória do feixe. O sistema de 

coordenadas é colocado na borda esquerda do meio. Assim, o comprimento do trecho da 

trajetória do feixe que intercepta o meio corresponde à variável x (figura 5). Coloca-se um 

detector posicionado na trajetória do feixe após o meio, que termina por medir uma nova 

intensidade I, sendo: I ≤ I0   e   ΔI = I – I0 ≤ 0, onde ΔI corresponde à porção do feixe que foi 
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retirada da trajetória original, isto é, atenuada. Já a porção do feixe com intensidade I é a parte 

detectada, por ter permanecido na trajetória original. Ela não interage com o meio (através de 

qualquer processo de interação) e é chamada de transmitida. 

      Aumentando a espessura do meio de forma a variar o comprimento x e mantendo a 

intensidade do feixe incidente, conclui-se que ΔI se torna mais negativo conforme x aumenta. 

Mantendo a espessura x e aumentando a intensidade I0 do feixe, nota-se que ΔI também se 

torna mais negativo. Logo, empiricamente, tem-se a relação:  

ΔI = - µIx                    (1) 

dI = - μIdx                    (2) 

     O parâmetro μ é a constante de proporcionalidade. No limite da espessura tendendo a zero, 

o comprimento se torna infinitesimal, ΔI se torna dI e obtém-se uma nova relação : 

 

Figura 5: Ilustração hipotética da interação da radiação com a matéria (SANTOS, Marcio 

Henrique dos, 2002) 

Deslocando a variável I para o primeiro membro e integrando ambos os lados da igualdade: 

 
ʃ      

 

   
             I = I0 e - µx         

 
     A última equação é a conhecida lei de Beer-Lambert. Analisando a constante μ, conclui – 

se que ela se refere à porção do feixe que é atenuada por unidade de comprimento e sua 

dimensão é m
- 1

 : 

µ =   ln (I0 / I) 

     x 

 

 dI / I = -  µ ʃ 
 0 

x 
(3) 

(4) 

 

 dx 

(5) 

I0 

I 
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     Por razões práticas, costuma-se utilizar o submúltiplo cm
-1

 e, por ser uma unidade de 

comprimento e pela atenuação estar sendo analisada sobre uma trajetória linear, μ é chamado 

de coeficiente de atenuação linear. A razão 1/100 é a probabilidade do feixe ser transmitido e 

vale: 

I / I0 = Ptrans = e 
- µ x

      

     Como as probabilidades de transmissão e atenuação são complementares, tem-se : 

 

 Paten = 1 - Ptrans = 1- e
 - µ x 

 

     Agora, considera-se a dependência da atenuação / transmissão do feixe incidente em 

relação à sua energia e à constituição do meio. Voltando à relação empírica (equação 1.2) 

obtida na situação experimental (figura 5), ao manter a intensidade do feixe incidente e a 

espessura do meio constantes, percebe-se experimentalmente que, aumentando a energia do 

feixe incidente também ocorre aumento da intensidade transmitida. Nesta situação, a 

quantidade ΔI, sendo a diferença entre as intensidades transmitida e incidente, diminuirá.             

Logo, o único parâmetro que pode variar em relação ao seu valor é o coeficiente de 

atenuaçãlo linear, que deverá diminuir. Com isso, conclui-se que o parâmetro μ depende da 

energia incidente e que varia com o seu inverso.  

     Como já apresentado, a atenuação  do feixe de raios X corresponde à ocorrência de algum 

dos seguintes processos de interação: 

 efeito fotoelétrico (absorção pura com consequente produção de radiação 

característica) 

 espalhamento elástico (espalhamento puro) 

 espalhamento inelástico (espalhamento e absorção) 

     A probabilidade de o feixe ser atenuado pelo meio corresponde à ocorrência destes 

processos que está relacionada ao coeficiente de atenuação linear que, por sua vez, varia 

inversamente com a energia do fóton incidente. A probabilidade de atenuação aumenta com a 

redução da energia do fóton que interage. Como o coeficiente de atenuação de massa é 

proporcional ao coeficiente de atenuação linear, aquele também aumenta e como a unidade da 

massa do meio não muda, é o valor da área (presente no coeficiente de massa) que aumenta. 

Portanto, energia menor, área maior, probabilidade maior; energia maior, área menor, 

probabilidade menor. Esta relação entre área e probabilidade remete à imagem de um alvo de 

um tiro-ao-alvo. Cabe consignar que quanto maior a área do alvo, maiores são as chances de 

acertá-lo. Outra imagem útil é a da colisão entre um objeto que se desloca em direção a uma 

esfera.  

(6) 

(7) 
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     Quanto maior o raio da esfera, maiores são as chances de o objeto colidir com ela. Na 

perspectiva do objeto, a esfera é vista como um disco de área equivalente a sua seção 

transversal. Se a trajetória do objeto interceptar o disco, significa que o objeto colidirá com a 

esfera. Portanto, a seção transversal da esfera (ou seção de choque) é vista, mensurada por sua 

área, como um indicativo da probabilidade da colisão, do choque. Adequando esta 

interpretação à situação do fóton, é como se o fóton visse o átomo com o qual irá interagir 

com diferentes raios – um raio para cada possível processo de interação; maior área, maior 

seção de choque, maior probabilidade de ocorrência do processo associado. Idem no sentido 

inverso. 

     A soma das seções de choque para cada processo de interação coincide com o valor do 

coeficiente de atenuação. Logo, o coeficiente de atenuação também é chamado de seção de 

choque total para a atenuação do feixe. O coeficiente de atenuação total de massa (ou seção de 

choque total de massa) µρ  (E) é expresso como: 

µρ  (E) = Tρ (E) + σρ (E) + σρ (E) 

onde: Tρ (E) é a seção de choque para a absorção fotoelétrica, σρ (E) é a seção de choque para 

o espalhamento elástico e σρ (E) é a seção de choque para o  espalhamento inelástico . 

     Em 100% de probabilidade de um fóton ser atenuado, conclui-se que Tρ(E)/µρ(E) 

corresponde  probabilidade deste evento ser a absorção fotoelétrica, σρ(E) / µρ(E) de ser o 

espalhamento elástico e σρ(E) / µρ(E) de ser o inelástico. Para um feixe de radiação  X 

monoenergético com energia E, a probabilidade do feixe ser transmitido em um meio 

homogêneo de massa específica µ e espessura x é: 

Ptrans =  e
 - µ

ρ
 (E) ρx

     
 

     Já as probabilidades de ocorrência da absorção fotoelétrica, do espalhamento elástico e do 

inelástico são, respectivamente : 

 

 

e i 
(8) 

i 

 

e 

 

i 

 

i 

e 

(9) 
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Todas as quatro probabilidades são complementares ! 

2.3. Espalhamento Elástico (Thomson) 

 

 O feixe de raios X, sendo uma radiação eletromagnética, ao incidir sobre um 

determinado meio pode não ionizar nem excitar o átomo, ocorrendo apenas perturbação 

eletrônica. O campo elétrico que compõe a radiação acelera e desacelera o elétron (como um 

oscilador harmônico) que, de acordo com a teoria, deve emitir radiação secundária. Como a 

radiação primária e secundária possuem a mesma natureza, este mecanismo é dito 

espalhamento. Além disso, a radiação secundária conserva a mesma energia, o mesmo 

comprimento de onda e a mesma fase da radiação incidente. Assim, este espalhamento é 

chamado de espalhamento elástico, coerente ou Thomson. 

 A radiação secundária é espalhada em todas as direções e sua intensidade é função do  

 

 

ângulo de espalhamento α : I = I0 1/r
2
 ( e

2
/me . c

2
)
2
 . sen

2
 α    (13) , 

onde I0 é a intensidade do feixe incidente, r é a distância entre o observador e a fonte da 

radiação secundária, e é a carga do elétron, me é a massa de repouso do elétron, c é a 

velocidade da luz no vácuo e α é o ângulo entre a trajetória do feixe espalhado e do vetor 

campo elétrico que acelera o elétron (figura 06). 

Pinelast=
σ

i

ρ(E)

μρ(E)
(1− exp (− μρ(E)ρ x))=

σ
i

ρ(E)

μρ(E)
(1− Ptrans) (15) (12) 

Figura 06: Plano de incidência e espalhamento (plano xz) e, ao fundo, o vetor campo 

elétrico que acelera o elétron (plano xy),  (SANTOS, Marcio Henrique dos, 2002). 
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     Adotando um sistema de coordenadas com origem no elétron acelerado, o  espaço fica bem 

definido se a trajetória do feixe incidente coincidir com a direção z e se o plano xz contiver os 

feixes incidente e espalhado, sendo Φ o ângulo entre eles (figura 06). O eixo y fica 

determinado naturalmente como o eixo perpendicular a ambos os feixes. 

     Para uma fonte de radiação X não polarizada, o vetor campo elétrico da radiação primária 

pode apontar em qualquer direção em torno do eixo z, permanecendo contido no plano xy 

(figura 06). Os valores médios do quadrado das amplitudes das projeções do vetor campo 

elétrico em x e y são iguais tal que: 

 

 

     Como a intensidade do feixe é proporcional ao quadrado do campo elétrico: 

IOX = IOY = ½ I0 

     As contribuições de I0x e I0y na direção do feixe espalhado são: 

IX = IOX { re
2
 / r

2
 } sen

2
 α           

onde a quantidade r é a definição do raio clássico do elétron e vale e
2
/me . c

2
 

     A componente EOY é perpendicular ao feixe espalhado. Logo, o ângulo α vale π/2 e a 

intensidade IY se reduz a : 

 

     Já a intensidade Ix depende da componente E0x do vetor campo elétrico onde o ângulo α  

 

 

 

 

entre E0x e o feixe espalhado vale π/2 – Φ. O termo sin
2
α se reduz a cos

2
Φ e assim: 

 

                     IX =  

 

                    I = IX + IY 

 

                   I =                      (1 + cos
2
 ϕ) 

         E
2
 = E

2
 = ½ E0 

(14) 

(15) 

(16) 

 21
2 2

2

0

r

rI
=I e

y
(17) 

(19) 

 

(20) 

 

(21) 

 

 

I =                          . ( 1 + cos
2
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2 
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2
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2
 ϕ 

Io . re
2
 

 2r
2 
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     Um elemento de ângulo sólido é definido como a razão de um elemento de área dA por r
2
, 

sendo r o raio de uma esfera cujo centro é a origem do ângulo sólido: 

     A intensidade do espalhamento elástico é medida a uma distância r
2
 que pode ser 

substituída por: 

 

      

Com isso, tem-se a seção de choque diferencial para o espalhamento elástico: 

 

 

     E também a probabilidade de espalhamento para um ângulo específico (PTh(Φ))  

 

2.4. Espalhamento Inelástico  (Efeito Compton) 

 Diferente do espalhamento coerente, no qual a radiação secundária conserva a mesma  

energia da radiação primária, o efeito Compton é caracterizado pela transferência parcial de 

energia do fóton incidente para um elétron fracamente ligado ao átomo, sendo o fóton 

espalhado com uma energia menor. A diferença de energia entre os fótons incidente e 

espalhado é igual à energia cinética do elétron que absorveu parcialmente a energia do fóton, 

sendo o elétron ejetado do átomo. As trajetórias do fóton espalhado e do elétron ejetado estão 

relacionadas pela conservação de momento linear. 

dΩ=
dA

r
2

(25)

r
2=

dA
dΩ

26

(24) 

 

(22) 

(23) 
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=
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 Elétrons fracamente ligados são elétrons das camadas mais externas de um átomo e, 

por simplificação de análise, estes elétrons são considerados “livres”. A quantidade de energia 

transferida para um elétron livre não é quantizada. Logo, o espectro de energia do fóton 

espalhado possui características contínuas, variando desde um valor não nulo próximo de zero 

até valores que se aproximam do valor da energia do fóton incidente. E como as energias de  

 

espalhamento (EC) e de incidência (E) estão relacionadas, o espalhamento angular também 

possui uma natureza contínua: 

 

onde θ é o ângulo de espalhamento e k vale: 

 

sendo me a massa de repouso do elétron e c a velocidade da luz (figura 07). 

 

Figura 7: Elétron ejetado e fóton espalhado por efeito Compton. (SANTOS, Marcio Henrique 

dos, 2002). 

     A seção de choque diferencial para o espalhamento inelástico é dada pela relação de 

Klein-Nishina: 

 θk+

E
=EC

cos11 

k=
E

me c
2

(41)

(28) 

(29) 
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          _________                                                     Ec         +   E     -  sen
2
ϴ 

                                                                                  E          Ec 

 

     Integrando esta expressão de 0 a 4π esterradianos, tem-se a seção de choque do efeito 

Compton para um fóton incidente com energia E. Por esta expressão, tem-se também a 

probabilidade de espalhamento para um ângulo específico (PCo(θ)) (GRIEKEN; 

MARKOWICZ,2002) 

 

             PCo (E,ϴ)                1                                    Ec         +   E     -  sen
2
ϴ 

                                                                                   

 

2.5.  Efeito Fotoelétrico 

 O último dos principais mecanismos de interação é o único que pode gerar radiação 

característica. A absorção fotoelétrica consiste na transferência total da energia do fóton 

incidente para um elétron orbital, provocando sua ejeção da estrutura atômica. Este tipo de 

transferência possui maior probabilidade de ocorrência com os elétrons orbitais mais ligados 

ao núcleo do átomo, isto é, de níveis quânticos principais mais baixos. Para estes elétrons, a 

energia de ligação é compatível (em termos de ordem de grandeza) com a energia do fóton 

incidente (considerando o espectro de energia dos raios X). A condição mínima para a 

ocorrência da absorção fotoelétrica é que a energia do fóton incidente seja superior à energia 

de ligação do elétron orbital, caso contrário a ejeção não ocorre. 

 A energia cinética do elétron ejetado é dada por:  

Ec = E - Eb 

onde E é a energia do fóton (E=hν) e Eb é a energia de ligação do elétron. Dado o mecanismo 

de interação, este elétron ejetado é chamado de fotoelétron. 

Experimentalmente, conclui-se que a seção de choque para a absorção fotoelétrica depende de 

duas grandezas (gráfico 01): 

-  o número atômico, visto que, conforme o número atômico cresce, a probabilidade de 

absorção total também cresce. 

-  a energia da radiação incidente, uma vez que, com seu aumento, a probabilidade de 

absorção total diminui. 
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Também pode-se concluir que, quando a energia da radiação incidente se iguala à energia de 

ligação do elétron orbital, a seção de choque para a absorção fotoelétrica apresenta 

descontinuidade. 

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Seção de choque de massa da absorção fotoelétrica para o elemento Polônio 

(Z=84) entre 1 KeV e 1 MeV , (SANTOS, Marcio Henrique dos, 2002). 
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Dadas tais conclusões, uma primeira aproximação dos valores da seção de choque para a 

absorção fotoelétrica pode ser calculada por meio das equações de Walter. Elas levam em 

consideração as faixas de energia definidas pelas energias de ligação dos elétrons orbitais, o 

número atômico do elemento químico com o qual a radiação interage e a energia da radiação 

incidente . 

     A partir desta primeira abordagem, trabalhando sobre dados teóricos e experimentais, 

Hubbell e McMaster ajustaram curvas que interpolavam as seções de choque para a absorção 

fotoelétrica para 87 elementos químicos diferentes, cobrindo uma faixa de energia entre 1 

KeV e 1 MeV. O resultado são polinômios dilogarítmicos ajustados para cada intervalo de 

energia entre bordas de absorção (saltos de absorção sobre as energias de ligação dos elétrons 

orbitais) em função da energia da radiação incidente. O modelo dos polinômios segue a 

expressão onde X se refere a uma determinada camada atômica. A seção de choque total para 

a absorção fotoelétrica a partir da energia do fóton incidente é a soma de todas as seções de 

choque individuais cujas energias de ligação associadas sejam inferiores à energia deste fóton. 

No caso das equações de Walter, para fótons com energia E<EM5, a seção de choque total para 

a absorção fotoelétrica τ0 é a soma τN+τO+τP+... ; τ1 é usado para gerar a soma τM+τN+τO+τP+... 

na faixa de energia EM1<E<EL3, τ2 reproduz a soma τL+τM+τN+τO+τP+... na faixa de energia 

EL1<E<EK e τ3 interpola a soma τK+τL+τM+τN+τO+τP+... na faixa de energia E>EK. 

 Para resolver os valores das seções de choque nos intervalos internos das camadas, 

como em EL3<E<EL1 e EM5<E<EM1, são usadas as constantes de razão de salto (jump ratios), 

que são as razões entre os valores das seções de choque à direita e à esquerda das energias de 

ligação dos elétrons orbitais nas subcamadas L1, L2, M1, M2, M3 e M4 (gráfico 01). 

 A ejeção do fotoelétron da estrutura atômica produz uma vacância que é prontamente 

preenchida por um elétron orbital de um nível quântico superior cujo potencial de ligação é 

menos negativo. Esta transição de preenchimento exige que este elétron perca energia de 

forma que seu potencial de ligação final seja idêntico ao potencial de ligação do fotoelétron 

antes de produzir a vacância. Sendo Ei a energia de ligação original do elétron de transição e 

Ef a energia de ligação final (correspondente à vacância), a diferença de energia de transição é 

dada por:  

     46lnln
3

0

 
=i

i

XiX EA=τ

(33) 
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 Este excesso de energia é perdido por meio de dois mecanismo 

 emissão de um fóton de raios X secundário 

 ejeção de um elétron fraquissimamente ligado (Eb≈0) 

 As energias de ligação dos elétrons orbitais são características para cada elemento 

químico, ou seja, nenhum elemento químico possui uma distribuição energética idêntica a de 

outro elemento químico. Logo, a diferença de energia ΔE é característica para cada elemento 

químico e serve como uma identidade, uma assinatura do elemento. 

No caso do excesso de energia ser perdido na forma de um fóton de raios X, este fóton 

secundário é chamado de fóton de raios X característico e sua energia é identicamente igual à 

diferença ΔE. Por outro lado, se este excesso for absorvido por um elétron fracamente ligado 

(com potencial de ligação praticamente nulo) e provocar sua ejeção, a energia cinética deste 

elétron ejetado também corresponderá à diferença ΔE: 

Ke = ΔE 

onde esta energia ainda é característica do elemento químico e este elétron ejetado recebe o 

nome de elétron Auger. 

 Estes dois mecanismos são mutuamente excludentes, ou seja, ou ocorre um ou ocorre 

o outro, nunca os dois simultaneamente para uma mesma interação. Em 100% de 

probabilidade de ocorrência da absorção fotoelétrica, pode-se concluir estatisticamente que: 

 

onde P(hν) é a probabilidade de emissão de um fóton característico e P(e) é a probabilidade 

de emissão de um elétron Auger. Como o processo de emissão de um fóton de raios X 

característico é análogo ao de produção de fluorescência (emissão de radiação 

eletromagnética no espectro da luz visível ou de ultravioleta), este mecanismo recebe o nome 

de produção de fluorescência de raios X. A ocorrência de emissão de elétron Auger é mais 

provável em elementos químicos leves (Z≤11,Na). Conforme o número atômico se eleva, a 

emissão de raios X característicos se torna o mecanismo mais provável. 

 Portanto, o efeito fotoelétrico é a sequência de dois processos: a absorção fotônica 

(transferência total de energia do fóton incidente para um elétron orbital) seguida da geração 

de radiação secundária (emissão de fluorescência de raios X ou de elétron Auger). 

ΔE= Ei− Ef> 0 (47) (34) 

P(hν) + P(e) = 1 (49) (36) 

 

(35) 
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 De volta às transições eletrônicas do efeito fotoelétrico, a teoria espectral dos raios X 

implica na existência de um número definido de transições eletrônicas. As linhas de emissão 

mais intensas produzem a radiação do dipolo elétrico. As transições são regidas pelas regras 

de seleção para a mudança de números quânticos, respeitando a lei de conservação de 

energia. Tais regras são obtidas a partir do cálculo das taxas de transição . 

 Taxa de transição é a probabilidade por segundo que um átomo, num certo nível 

energético, tem de fazer uma transição para outro nível. A mecânica quântica de Schrödinger 

fornece a possibilidade de se efetuar tal cálculo, usando como via as autofunções atômicas. 

Portanto, as regras de seleção são um conjunto de condições sobre os números quânticos das 

autofunções dos estados inicial e final, tal que os elementos de matriz do dipolo elétrico são 

nulos quando calculados com pares de autofunções cujos números quânticos violam essas 

condições . 

 O salto eletrônico entre camadas obedece às regras de seleção, impondo que saltos 

eletrônicos entre camadas distintas devem conduzir os elétrons de transição entre níveis de 

energia de forma a satisfazer duas condições: 

 o número quântico de momento angular l varia somente de uma unidade (Δl=±1) 

 o número quântico de momento angular total j não varia ou varia de uma unidade 

(Δj=0;±1) 

 As regras de seleção especificam simplesmente quais transições possuem uma maior 

probabilidade de ocorrência. Ou seja, elas não impedem totalmente as transições que as 

violam, mas apenas as “lê” como muito pouco prováveis. De acordo com a teoria de radiação 

de Dirac, transições que são proibidas para a radiação do dipolo elétrico podem aparecer para 

a radiação de multipolos (como o quadripolo elétrico) e transições de dipolo magnético, 

permitindo assim transições para Δl=0. Dentro do diagrama de linhas de emissão de raios X, 

existem linhas que não se ajustam à representação. Elas são chamadas de linhas satélite e 

dificilmente influenciam a espectrometria analítica dos raios X . 

 Então, pela imposição das regras de seleção, se um fóton de raios X ioniza a camada K 

(1s1/2), elétrons da subcamada L1 (2s1/2) não podem transitar para ocupar a vacância gerada 

pela emissão do fotoelétron, pois Δl seria nulo. Mas, os elétrons de L2 (2p1/2) e L3 (2p3/2) 

podem, pois Δl=1 e Δj=0 e 1, respectivamente. Outras transições possíveis partem da camada 

M e N: de M2 (3p1/2) e M3 (3p3/2) a partir da camada M e de N2 (4p1/2) e N3 (4p3/2) a partir da 

camada N. 



42 

  

 A probabilidade dos elétrons transitarem pode, entre outros fatores, ser influenciada 

pela proximidade entre as camadas. Isto significa que, conforme as subcamadas se distanciam, 

a probabilidade de transição pode diminuir. Logo, sendo as transições de N2 e N3 para K 

pouco prováveis, outras transições partindo de camadas mais distantes como O e P são 

desprezíveis, apesar de serem permitidas. 

 Para efeitos práticos, as probabilidades de emissão de cada fluorescência de raios X 

são geradas a partir de dados experimentais, podendo originar um modelo matemático 

consequente. A literatura referente à espectrometria por fluorescência de raios X fornece 

inúmeras tabelas quantificando estas probabilidades através das intensidades relativas de 

emissão de cada camada por meio das transições eletrônicas. 

 Cada uma destas transições é batizada com um nome próprio substituindo o uso da 

nomenclatura [camada de destino][camada de origem], por exemplo KL3. Esta transição é 

chamada de transição Kα1. A outra transição de L para K é KL2. Esta é referenciada como 

Kα2. As transições KM3 e KM2 são chamadas de Kβ1 e Kβ3. As transições LN3 e KN2 

correspondem a diferenças de energias de ligação muito próximas, nem sempre sendo 

possível diferenciá-las. Para a maioria dos elementos químicos, estas duas transições são 

referenciadas como Kβ2. Nas transições com destino à camada L, as transições L3M5 e L3M4 

são, respectivamente, Lα1 e Lα2. A transição L2M4 é Lβ1 e L3N5 e L3N4 são, juntas, nomeadas 

por Lβ2,15, pelo mesmo motivo de Kβ2, não sendo possível diferenciá-las na prática (figura 8). 

Figura 8: Algumas transições eletrônicas permitidas, (THOMPSON; VAUGHAN; KIRZ, 

2009) 
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     Historicamente, conforme a tecnologia foi permitindo que estas transições fossem 

identificadas, os nomes foram sendo dados. É fato que as linhas (transições) mais intensas são 

classificadas como linhas α, envolvendo transições eletrônicas entre camadas adjacentes. 

Porém, esta regra não é rígida, uma vez que as linhas β também são observadas entre camadas 

adjacentes e camadas mais distantes. Por isso, modernamente, as transições são indicadas 

usando a nomenclatura [camada de destino][camada de origem] recomendada pelo 

“consórcio” internacional IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), que 

organiza as nomenclaturas utilizadas em Química Pura e Aplicada. 

     Como já apresentado, as transições eletrônicas visam restabelecer a estabilidade atômica 

dada a ionização de uma camada eletrônica interna. Assim, pode-se observar que o processo 

de estabilização atômica gera uma cascata de emissões de radiação: a emissão de um fóton de 

raios X característico Kα1 pode ser seguida pela emissão de um fóton Lα1, uma vez que a 

vacância da camada K foi substituída por uma vacância na subcamada L3, e a emissão do 

fóton Lα1 pode ser seguida pela emissão do fóton Mα1 e assim por diante. 

     Uma quantidade fundamental nos processos de espectrometria por fluorescência de raios X 

é o fator de produção de fluorescência. Ele é designado por ωK e representa a probabilidade 

de emissão de fótons da linha K em 100% de interações que produzam a ionização da camada 

K: 

onde IK é a intensidade total da radiação X característica da camada K emitida por um 

determinado elemento e nK é o número de vacâncias primárias da camada K originadas neste 

mesmo elemento. A definição do fator de produção se torna complexa para camadas atômicas 

mais altas (níveis quânticos superiores) devido ao fato de camadas acima do nível K 

possuírem diversas subcamadas. 

     A espectrometria por fluorescência de raios X depende do número de fótons 

característicos. Se esta contagem for muito baixa, a análise por fluorescência do elemento 

químico pode se tornar inviável. Este fato é observado principalmente em elementos com 

número atômico baixo, onde a produção de elétron Auger é superior à dos raios X 

característicos. Assim, o valor do fator de produção é fundamental para a previsão da 

contagem do número de fótons característicos e, consequentemente, para a indicação da 

qualidade (do ponto de vista estatístico) da espectrometria fluorescente. 

ωK=
I K

nK

(50)
(37) 
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     Por fim, a emissão de raios X característicos é isotrópica em relação ao espalhamento 

espacial. Logo, nenhum ângulo é privilegiado e, consequentemente, a distribuição das 

probabilidades de espalhamento para a absorção fotoelétrica assume um caráter uniforme e 

não se faz necessária a modelagem de uma expressão para a seção de choque diferencial. 

3. TÉCNICA UTILIZADA PARA PESQUISA DE PÓLVORA: 

     O exame residuográfico para detecção de elementos existentes na pólvora, no sentido de se 

verificar se  uma pessoa fez uso de arma de fogo, tem sido bastante questionado atualmente, 

tendo em vista não existir uma técnica segura e que possa exprimir um resultado fidedigno, 

um resultado que se possa excluir o inconclusivo, onde muitas vezes o Perito Criminal 

constata um falso positivo. Muitas vezes a pesquisa residuográfica para verificação de 

elementos existentes na pólvora é unido a outros exames que possam corroborar com a 

verificação em pauta. 

      O exame residuográfico destina-se a revelar, dentre outras substâncias, a presença de 

micro partículas de chumbo nas mãos das pessoas que fizeram uso de arma de fogo ou são 

suspeitas de tê-lo feito. Estes exames são realizados, dentre outros casos, em vítimas de 

homicídio e suicídio, no sentido de se encontrar partículas de chumbo na pele, na região da 

empunhadura. 

     O princípio do exame reside no emprego de um reagente químico que reaja de modo 

característico em contato com o chumbo, mesmo quando este se apresenta em quantidades 

mínimas. No caso, a substância utilizada é a ditizone, ao passo que o método utilizado para a 

remoção das partículas de chumbo consiste na aplicação de fitas de esparadrapo, ou fita 

gomada transparente; sendo que as referidas partículas aderem às fitas supra mencionadas. 

Para não ocorrer dificuldades ou erros no levantamento das mencionadas partículas, a fita ou 

esparadrapo utilizados, deverão ser, obrigatoriamente, de boa qualidade, de uso individual e, 

ainda, assim, manuseado com extremo cuidado, tendo em vista a possibilidade de 

contaminação, devido a sensibilidade requerida pelo exame. Ainda no que concerne a coleta 

do material, além de poder ser coletado material no local do fato, muitas vezes os peritos 

criminais isolam a empunhadura da vítima objetivando a coleta do material no Instituto 

Médico Legal, antes do cadáver passar pela exame de necropsia.  

     Muitas vezes, o exame residuográfico com resultado positivo ou não, por si só, não é 

considerado como prova decisiva ou definitiva para se estabelecer a correlação entre o 

vestígio detectado ou não, e o fato localizado. Muitas vezes serve apenas como orientação 
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técnica que, unido a outros exames de evidência, auxilia na formação da convicção do caso. 

Há de se considerar que, muitas vezes, o residuograma do material colhido na mão da vítima, 

é considerado atípico, sujeito a erros grosseiros.  

     O sucesso de se detectar e identificar resíduos de disparos de arma de fogo com 

propriedade depende exclusivamente da preservação do local, ou seja, a não manipulação da 

vítima por populares ou pessoas não ligadas à equipe pericial, o deslocamento desordenado na 

área imediata, bem como a manipulação de materiais diversos ao longo da cena do crime, os 

quais poderão conter elementos detectáveis imprescindíveis à elucidação do crime. Cabe 

ressaltar que a não preservação da cena do crime poderá, indubitavelmente, contribuir para a 

detecção de elementos que originalmente não faziam parte do cenário a ser pesquisado pelo 

perito criminal. 

     Quando arma de fogo é utilizada, há significativo volume de gases, sob alta pressão e 

elevada temperatura. Aludidos gases, providos de extraordinária capacidade expansiva, 

arrastam consigo microscópicas partículas procedentes dos explosivos mencionados, 

representados através dos íons nitrito, nitrato, estifinato, bário, chumbo, antimônio, etc; 

partículas estas oriundas da decomposição térmica dos referidos explosivos com que são 

carregados atualmente os cartuchos de munição, principalmente, da linha comercial da 

Companhia Brasileira de Cartuchos (C.B.C.). Além destas partículas não metálicas (iônicas), 

quando o projétil é desalojado do estojo (do cartucho de munição), é ele encaminhado de uma 

das câmaras de combustão do tambor em direção à culatra do cano em cuja alma (superfície 

interna do cano) sofre abrasão, isto é, desgaste da superfície cilíndrica de suas paredes, por 

três razões, a  saber: pela natureza do movimento helicoidal (movimento em parafuso) que o 

projétil adquire ao adentrar no cano e sofrer o atrito contra as raias ou cristas existentes na 

alma pelo fato do projétil ser constituído de uma liga metálica, cuja dureza é sensivelmente 

menor que a do aço de que é constituído o cano da arma de fogo, particularmente no caso de 

projéteis de chumbo que são compostos de liga formada de 99% a 99,5% de chumbo e 0,5% a 

0,65%  de antimônio.  

     Qualquer corpo ou objeto que se encontre na região espacial varrida pelo cone de dispersão 

das partículas, ou totalmente pelos corpúsculos referidos, a maior ou menor quantidade de 

partículas reveladas quimicamente (residuograma) dependerá da posição relativa existente 

entre o atirador e o observador, postado a sua frente ou ao seu lado. Logo qualquer parte do 

corpo humano (do observador) poderá ser atigida pelos projéteis secundários, sem mencionar-

se aspectos relativos a contaminação que poderá sofrer o indivíduo que manipulou 
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simplesmente um projétil de chumbo ou quaisquer outros corpos em cuja composição figure 

esse metal.  

     Dentro das considerações expendidas, pode-se inferir finalmente que a mão, ou outro 

segmento do corpo de alguém que se encontrar dentro do cone de dispersão de partículas, será 

evidentemente atingido por meio de projéteis secundários que provocarão efeito análogo 

àquele observado na mão de quem empunhava e dispara a arma de fogo. Sendo assim, é 

necessário lembrar a importância da análise da região topográfica da mão, ou mapeamento 

das mãos, considerando que, sob o ponto de vista estatístico, a maior frequência do encontro 

de partículas metálicas se acha nas faces dorsais do indicador, polegar e médio, além das faces 

laterais externas do indicador e interna do polegar, em decorrência do posicionamento da mão 

na empunhadura da arma de fogo, por ensejo do disparo.  

     A riqueza de partículas metálicas, que se amoldaram ou incrustaram nas mãos dependerá, 

dentre outros fatores, de : 

 (i) das condições e da espécie da arma empregada; 

(ii) a idade da pólvora utilizada no cartucho deflagrado; 

(iii) da técnica empregada quando da realização do disparo . 

     Há de se ressaltar a importância da preservação da cena do crime na coleta do material 

para exame residuográfico, sendo este o principal objetivo desta dissertação, ou seja, 

fundamentar de forma cabal a importância de se preservar a cena laboratorial de pesquisa 

técnico-científica, cena esta que deverá ser exclusiva para a realização de exame pericial. Em 

suma, o exame residuográfico para se tornar um elemento circunstancial de interesse 

à Polícia ou à Justiça, deve ser colhido "IN LOCO" e, ainda, com o local preservado. O 

material há de ser examinado, analisado e interpretado pelo próprio agente que o coletou, cujo 

resultado deverá ser somado a outros exames de evidência, tais como: I) representação e 

exame do local; II) exame balístico, se for o caso; III) exame perinecroscópico e vestes 

familiares.  

     Pelas razões expostas jamais será supérfluo insistir em que: O LOCAL DEVERÁ SER 

PRESERVADO, OU SEJA, A NÃO RETIRADA DO CADÁVER OU VÍTIMA DO LOCAL, 

BEM COMO DA ARMA. A COLETA DO MATERIAL DEVERÁ SER REALIZADA "IN 

LOCO". 

 

 

 



47 

  

4.  EXAMES LABORATORIAIS NA AMOSTRA COLETADA DA CENA : 

     Neste item é apresentado o experimento concernente à técnica da Fluorescência de Raio X, 

em busca da identificação de elementos existentes na pólvora, principalmente chumbo pelo 

alto percentual deste elemento neste material. É fundamental que seja ressaltada a importância 

dos resultados obtidos nestes exames laboratoriais, em harmonia com o objetivo principal 

deste trabalho, que é o de fundamentar a necessidade de se preservar a cena de um crime, a 

fim de que a Polícia Técnica reúna verdadeiras provas materiais para a elucidação de um 

homicídio. Esta técnica é consideravelmente sensível para a detecção de elementos numa 

amostra e, qualquer mácula que haja na amostra coletada na cena do crime, poderá ser 

consideravelmente relevante para que uma autoria fique impune . 

     Os exames laboratoriais foram realizados no Laboratório de Instrumentação Eletrônica e 

Técnicas Analíticas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro onde, desde novembro do 

ano de 2011, estudos estão sendo realizados sob a orientação do Professor Doutor Luis 

Fernando de Oliveira, chefe do Departamento de Física Aplicada e Termodinâmica, com a 

participação dos alunos: Ramon Silva dos Santos e Francis Anna Cardoso Reis de Almeida 

Sanches . 

Caso Real 

     A amostra obtida a realização do experimento que será apresentado a seguir foi coletada da 

empunhadura de uma pessoa do sexo masculino, com idade estimada entre 22 e 25 anos, no 

quarto da sua residência, onde a perícia foi realizada às 14 h do dia 11 de março de 2012, 

perícia realizada pelo Instituto de Criminalística, a fim de periciar um local onde ocorrera um 

possível suicídio. Cabe ressaltar que, apesar de ter sido um possível caso de autoeliminação e 

este trabalho referir-se a preservação da cena de homicídio, o tipo de amostra coletada se 

aplica ao resultado que se pretende analisar, uma vez que a maior parte dos homicídios 

ocorrem com a utilização de arma de fogo.  

     Ao chegar no local do fato, o perito criminal encontrou a seguinte cena: o cadáver em 

posição de decúbito, uma arma longa (calibre 12), manchas de sangue por escorrimento ao 

lado da vítima, escarificações na parede oriundas do impacto de projéteis de arma de fogo e 

espargimento de sangue por vários pontos da parede, bem como no teto, todos convergentes 

com a posição em que ocorrera o disparo, conforme determinado pela perícia. Porém, o perito 

criminal precisava de uma prova cabal que pudesse leva-lo à diagnose diferencial do evento, 

pois as evidências do local corroboravam para a diagnose de uma possível autoeliminação. 
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Seria necessário saber se a vítima fizera uso de arma de fogo, pois este resultado seria 

imprescindível para a conclusão do exame pericial. 

     Estando a cena do fato preservada, porta fechada antes da chegada da perícia, cadáver 

numa posição convergente com toda a mancha de sangue por escorrimento que se formara, 

bem como a inexistência de marcas de pegada oriundas de outros calçados diferentes dos da 

vítima, o perito criminal procedeu, da empunhadura da vítima, através de uma fita gomada 

larga, várias coletas de amostras de possíveis fragmentos de pólvora, tanto para o Instituto de 

Criminalística Carlos Éboli, para que fossem realizados os exames de praxe, quanto para este 

trabalho de pesquisa, no sentido de mostrar a importância da preservação da cena do crime. 

Assim sendo, foram encaminhadas duas amostras para o Laboratório de Instrumentação 

Eletrônica e Técnicas Analíticas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cujos 

procedimentos experimentais e resultados estão apresentados abaixo 

Fotografias que Mostram a Cena Encontrada pela Perícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9 – Mostra a posição em que a 

vítima foi encontrada pela perícia. 

Figura 10 – Mostra manchas de sangue 

por espargimento, no teto do quarto 

examinado. 
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      Os exames laboratoriais foram realizados no Laboratório de Instrumentação e Técnicas 

Analíticas, pelo equipamento ARTAX, situado no Instituto de Física Armando Dias Tavares 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que a co-orientação desta 

pesquisa foi feita pelo Professor Dr. Luis Fernando de Oliveira, que é o responsável pelo 

Departamento de Física Aplicada e Termodinâmica do Instituto acima mencionado. Todos os 

exames realizados foram orientados pelo Professor  Dr. Marcelino  José  dos  Anjos, docente 

do Instituto de Física da UERJ, onde contou com a participação dos alunos: Ramon Silva dos 

santos (aluno do mestrado acadêmico) e Francis Anna Cardoso Reis de Almeida Sanches 

(aluna de iniciação científica) 

 

DOS EXAMES 

4.1. Objetivo 

Nesta primeira parte do trabalho foi analisada uma amostra coletada de um suicídio por 

arma de fogo. A amostra analisada foi uma fita adesiva colada em um filtro. O objetivo do 

trabalho nessa primeira parte foi diferenciar os elementos presentes nesta amostra para 

caracterizar vestígios de pólvora. 

 

 

 
Figura 11 – Mostra escarificações na parede, provocadas 

por projéteis de arma de fogo . 

 

Vítima 
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4.2. Procedimento Experimental 

A amostra foi analisada utilizando o equipamento ARTAX 200
1
 (figura 12), localizado 

no laboratório LIETA (Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Técnicas Analíticas) 

UERJ. 

ARTAX é um aparelho portátil de micro-flurescência de Raios X voltado para área de 

arqueometria, mas que pode ser utilizado para diversas áreas. Utilizamos o aparelho de forma 

somente qualitativa, identificando os elementos presentes na amostra, mas não o 

quantificando. 

 

 

 

Figura 12 – ARTAX , equipamento no laboratório de Instrumentação de técnicas 

analíticas do Instituto de Física da UERJ 

 

Foram analisados pontos aleatórios e pontos onde queríamos fazer 

verificação/comprovação de pólvora (pontos pretos que pensamos poder ser pólvora). Ao total 

foram medidos 12 pontos e a “amostra branco”. 

A amostra branco é somente o material utilizado na coleta (fita adesiva e filtro). O 

resultado apresentado abaixo da amostra branco é uma média de 3 pontos aleatórios da fita. 

                                                 
1
 1 ARTAX 200 – Equipamento para utilização da técnica de espectroscopia por fluorescência de raios-x. Cabe 

ressaltar que este equipamento, emprestado ao Laboratório de Instrumentação e Técnicas Analíticas da UERJ, 

pertence ao Professor Doutor Joaquim Teixeira de Assis 

FOTOGRAFIA  MOSTRANDO  O  ARTAX 
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As figuras 13 e 14 apresentam a amostra analisada e a amostra branco respectivamente. 

  
Figura 13 – Amostra analisada Figura 14 – Amostra branco 

 

 

A tabela 1 apresenta a configuração utilizada no aparelho. 

 

Configuração do ARTAX 

Corrente 200 µA 

Tensão 40 kV 

Filtro 10 folhas de alumínio (15 µm) 

Tempo 600 s 

Tabela 1 – Configurações do programa ARTAX 

 

 

 
Figura 15 – Amostra sendo medida no ARTAX (Laboratório de Instrumentação e Técnicas 

Analíticas, UERJ, 2012) 

 

 

 

 

 



52 

  

4.3.  Resultados 

Amostra branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra apresenta Argônio e Molibdênio. O Argônio aparece pois o mesmo se 

encontra presente no ar, e o Molibdênio é do anodo do equipamento. Cabe informar que o 

anodo é o polo positivo do tubo de raios X , para onde são incididos os elétrons ejetados pelo 

catodo. O anodo, além de precisar ser um bom condutor elétrico, também precisa ser um bom 

condutor térmico, objetivando transmitir ao meio externo a energia térmica gerada pelo 

choque dos elétrons com a sua própria superfície. Assim sendo, em todos os gráficos obtidos 

nestes experimentos  aparecerá o espectro do Molibdênio (Z =  42), pois, tendo em vista que o 

Molibdênio é um elemento químico que, além de possuir energia adequada a esta aplicação, 

possui também resistência a altas temperaturas, resultantes da interação entre elétrons e o 

material do alvo.   

Portanto a amostra branco não apresentou nenhum elemento que pudesse ser medido 

pelo aparelho, pois alguns elementos de número atômico baixo estão fora do limite de 

detecção do aparelho. Podemos verificar a partir desse ponto que a presença de qualquer 

elemento na amostra analisada fará parte do material a ser estudado e não do material 

utilizado para a coleta. 
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Gráfico 2 - Espectro 1 (Mostra espectro da amostra em branco) 
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Ponto 1 
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Gráfico 3 - Espectro 2  (Mostra espectro obtido do ponto 1) 

 

 

Elementos Contagens (fótons.s
-1

) 

Cloro 43 ± 9 

Potássio 86 ± 13  

Cálcio 66 ± 12 

Chumbo 1205 ± 48 

 

 

1 

Figura 16 – Amostra sendo medida no ARTAX 

Tabela 2 – Coletas de dados obtidos do resultado dos exames, que mostram a 

contagem de fótons para cada elemento identificado – Ponto 1 
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Cabe esclarecer que o resultado das contagens fotônicas, em todas os pontos que foram 

examinadas, foi obtido através da área da figura obtida sob a curva característica do 

espectro, (resultado da integral da função que originou a referida curva), tendo como limites 

de integração o intervalo de energia referente a cada elemento identificado na tabela 

periódica. 

Neste primeiro ponto já notamos diferença em relação à amostra branco. Verificamos a 

presença de cloro, potássio, cálcio e chumbo. 
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Gráfico 4 - Espectro 3 (Mostra espectro obtido do ponto 2) 

2 

Figura 17 – Amostra coletada da empunhadura da vítima, sendo 

medida no ARTAX 
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Elementos Contagens (fótons.s
-1

) 

Potássio 79 ± 12  

Cálcio 236 ± 17 

Ferro 109 ± 15 

Zinco 294 ±  31 

Chumbo 151 ± 35 
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Gráfico 5 - Espectro 4  (Mostra espectro obtido do ponto 3) 

 

 

3 

Tabela 3 – Coletas de dados obtidos do resultado dos exames, que mostram a contagem 

de fótons para cada elemento identificado – Ponto 2 

 

Figura 18 – Amostra coletada da empunhadura da vítima, sendo medida no ARTAX, 

medição esta realizada num ponto mais distante. 
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] 

 

Elementos Contagens (fótons.s
-1

) 

Potássio 80 ± 11  

Cálcio 95 ± 12 

 

 

 

 

Nesse ponto verificamos que não aparece chumbo, esse ponto está um pouco distante 

dos dois primeiros, concluímos que nessa área da amostra que foi realizada a medida não há 

vestígios de pólvora. 
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Gráfico 6 - Espectro 5 (Mostra espectro obtido do ponto 4) 

 

 

 

4 

Tabela 4 – Coletas de dados obtidos do resultado dos exames, que mostram a contagem 

de fótons para cada elemento identificado – Ponto 3 

 

Figura 19 – Amostra coletada da empunhadura da vítima, sendo medida no ARTAX, 

medição esta realizada num ponto mais distante dos pontos anteriormente apresentados. 
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Elementos Contagens (fótons.s
-1

) 

Potássio 161 ± 16  

Cálcio 53 ± 11 

Ferro 282 ± 21 

Chumbo 282 ± 47 

 

 

 

 

Neste ponto, tendo em vista a existência de sangue, conforme ilustrado na figura 17 

ilustrada abaixo, novamente foi detectada a presença do elemento Ferro . 
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Gráfico 7 - Espectro 6 (Mostra espectro obtido do ponto 5) 

 

 

5 

Tabela 5 – Coletas de dados obtidos do resultado dos exames, que mostram a 

contagem de fótons para cada elemento identificado – Ponto 4 

 

Figura 20 – Amostra coletada da empunhadura da vítima, sendo medida no ARTAX, 

medição esta realiza que mais uma vez constatou a presença de Ferro. 
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Elementos Contagens (fótons.s
-1

) 

Potássio 109 ± 13  

Cálcio 76 ± 10 

Ferro 264 ± 19 

 

 

 

 

Neste ponto, mesmo em face a tênue existência de mancha de sangue, conforme 

ilustrado na figura 18 ilustrada abaixo, novamente foi detectada a presença do elemento Ferro  
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Gráfico 8 - Espectro 7 (Mostra espectro obtido do ponto 6) 

 

 

 

 

6 

Tabela 6 – Coletas de dados obtidos do resultado dos exames, que mostram a 

contagem de fótons para cada elemento identificado, onde mais uma vez foi 

encontrado o elemento Ferro – Ponto 5 

 

Figura 21 – Amostra coletada da empunhadura da vítima, sendo medida no ARTAX, 

medição esta realiza que mais uma vez constatou a presença de Ferro, com marcas, tênue, 

de sangue. 
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Elementos Contagens (fótons.s
-1

) 

Potássio 81 ± 12  

Cálcio 29 ± 7 

Ferro 97 ± 15 

 

 

 

 

Neste ponto, há uma quantidade de sangue mais acentuada em relação aos demais 

pontos da amostra, conforme ilustrado na figura 19 ilustrada abaixo. 

 

Ponto 7 

 

 

 

 

 
Figura 22 – Amostra coletada da empunhadura da vítima, sendo medida no ARTAX, onde 

foi verificada uma quantidade mais acentuada de sangue. 
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Gráfico 9 - Espectro 8 (Mostra espectro do ponto 7 

 

7 

Tabela 7 – Coletas de dados obtidos do resultado dos exames, que mostram a contagem 

de fótons para cada elemento identificado, onde mais uma vez foi encontrado o elemento 

Ferro, mesmo com marcas, tênue, de sangue – Ponto 6 
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Elementos Contagens (fótons.s
-1

) 

Cloro 86 ± 12 

Potássio 342 ± 20  

Ferro 109 ± 15 

 

Tabela 8 – Coletas de dados obtidos do resultado dos exames, que mostram a contagem de 

fótons para cada elemento identificado. Nessa amostra há uma quantidade mais acentuada de 

Ferro em relação às demais – Ponto 7 

 

     Neste ponto a própria imagem já nos induz a sangue e encontramos uma quantidade 

elevada de potássio, e também encontramos ferro, que pode ser encontrado na proteína 

hemoglobina do sangue. 

 

Ponto 8 

 

 

 

 

 
Figura 23 – Amostra coletada da empunhadura da vítima, sendo medida no ARTAX, onde 

foi verificada, nesta parte da amostra, a existência de potássio.  
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Gráfico 10 - Espectro 9  (Mostra espectro obtido do ponto 8) 
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Elementos Contagens (fótons.s
-1

) 

Potássio 85 ± 12  

 

Tabela 9 – Coletas de dados obtidos do resultado dos exames, que mostram a contagem de 

fótons para cada elemento identificado. Nesta amostra foi encontrado e elemento potássio – 

Ponto 8 

 

Neste ponto um pouco distante do “sangue”, o espectro já se assemelha a amostra 

branco, apenas com alguns vestígios de potássio. 

 

 

 

Ponto 9 

 

 

 

 
 

Figura 24 – Amostra coletada da empunhadura da vítima, sendo medida no ARTAX, onde 

foi verificada, nesta parte da amostra, a existência de ferro, mesmo com tênues manchas de 

sangue.  
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Gráfico 11 - Espectro 10 (Mostra espectro obtido do ponto 9) 
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Elementos Contagens (fótons.s
-1

) 

Potássio 96 ± 11  

Cálcio 204 ± 15 

Ferro 91 ± 15 

Zinco 279 ±  30 

 

Tabela 10 – Coletas de dados obtidos do resultado dos exames, que mostram a contagem de 

fótons para cada elemento identificado. Nesta amostra foi encontrado ferro, com manchas 

tênues de sangue – Ponto 9 

 

Na própria imagem verificam-se uns vestígios de amostra (“sujeira” na imagem) 

sangue, concluindo a partir dos elementos encontrados. 

Ponto 10 

 

 

 

  

Figura 25 – Amostra coletada da empunhadura da vítima, sendo medida no ARTAX, onde 

foi verificada, nesta parte da amostra, foram detectados os mesmos elementos na parte da 

amostra analisada no ponto 9. 
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Gráfico 12 - Espectro 11  (Mostra espectro do ponto 10) 
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Elementos Contagens (fótons.s
-1

) 

Potássio 84 ± 11  

Cálcio 141 ± 12 

Ferro 42 ± 12 

Zinco 132 ±  28 

 

Tabela 11 – Coletas de dados obtidos do resultado dos exames, que mostram a contagem de 

fótons para cada elemento identificado. Nesta amostra foram encontrados os mesmos 

elementos encontrados na amostra anterior – Ponto 10 

Neste trecho da amostra havia um ponto preto, indício de um vestígio de pólvora. Porém, os 

exames, neste trecho, resultaram negativos para a presença de chumbo. 

 

 

Ponto 11 

 

 

 

 

 
Figura 26 – Amostra coletada da empunhadura da vítima, sendo medida no ARTAX, onde 

foi verificada, nesta parte da amostra, a existência de um ponto preto. 
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Gráfico 13 - Espectro 12  (Mostra espectro obtido do ponto 11) 
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Elementos Contagens (fótons.s
-1

) 

Potássio 100 ± 12 

Cálcio 137 ± 14 

 

Tabela 12 – Coletas de dados obtidos do resultado dos exames, que mostram a contagem de 

fótons para cada elemento identificado. Nesta amostra não foi encontrado o elemento 

Chumbo. 

 

Ponto 12 

 

 

 

  

Figura 27 – Amostra coletada da empunhadura da vítima, sendo medida no ARTAX, onde 

foi verificada, nesta parte da amostra, mais um percentual de elemento Ferro. 
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Gráfico 14 - Espectro 13  (Mostra espectro obtido do ponto 12) 

 

Elementos Contagens (fótons.s
-1

) 

Potássio 111 ± 13  

Cálcio 532 ± 24 

Ferro 255 ± 18 

Cobre 80 ± 25 

Zinco 386 ± 34 

Tabela 13 – Coletas de dados obtidos do resultado dos exames, que mostram a contagem de 

fótons para cada elemento identificado. Neste trecho foi encontrado mais um percentual do 

elemento Ferro – Ponto 1 

12 



65 

  

4.4.  Considerações Finais 

A técnica de fluorescência de raios X se mostrou bastante eficiente na identificação dos 

elementos que fazem parte da amostra analisada. A partir desse estudo chegamos a conclusão 

de que há a possibilidade de identificarmos elementos importante da cena de um crime a partir 

de resíduos deixados no ambiente e na própria vítima. O estudo de fluorescência de raios X 

nesse sentido se torna bastante importante uma vez que é uma técnica não destrutiva e 

portátil, não havendo a necessidade de se alterar a cena do crime, com resultado rápido e um 

custo baixo comparado a outras técnica analíticas. 

       Cabe deixar claro que a utilização desta técnica no corpo desta dissertação vem apenas 

contribuir para que se fundamente a importância da preservação da cena de um crime, pois 

uma técnica tão eficaz, econômica e sensível poderá ser uma grande aliada científica para que 

consigamos o sucesso desejado numa investigação policial onde ocorrera um homicídio 

doloso, que é a elucidação do caso. 

       Tendo em vista que o resultado da pesquisa laboratorial nas amostras examinadas 

mostrou a existência do elemento chumbo na empunhadura da vítima, resultado este que 

permite a diagnose relacionada a uma possível autoeliminação, uma vez que este resultado 

corrobora o fato da vítima ter feito uso da arma de fogo. 

5.  DISTRIBUIÇÃO DE PERCENTUAIS EM LOCAIS DE HOMICÍDIO : 

     Quando se pensa em perícia criminal, há uma forte tendência em direcionarmos a nossa 

atenção para um local de morte violenta, perpetrada por homicídio doloso, pois não há crime 

maior do que aquele que se pratica contra a vida. Por mais que valorizemos as diversas 

naturezas de exames periciais, quando somos conhecedores que em uma determinada região 

houve um homicídio é natural que o nosso senso de justiça nos impele a que desejemos uma 

elucidação rápida, com provas materiais verdadeiramente irrefutáveis, para que mais um 

homicida cumpra a pena que lhe for devida. 

     Assim sendo, dentro deste raciocínio, foi criada no ano de 2002, a perícia de homicídios 

Oeste, o qual consistiria de uma equipe que deveria atender aos locais de homicídio nas 

circunscrições de quatro delegacias distritais, a saber: 33ª , 34ª , 35ª e 36ª DP(s). Este serviço 

de perícias foi criado no sentido de se desenvolver um setor de perícia bastante específico, 

para um crime que necessita de uma equipe realmente especializada para que atuasse na busca 

da elucidação de casos de homicídio doloso.  
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     Ao ser notificada sobre um caso de homicídio, esta equipe se dirigia imediatamente ao 

local do fato, a qual era composta de: um delegado de polícia, um perito criminal e agentes da 

delegacia especializada em homicídio (inspetores e investigadores de polícia). Enquanto o 

perito criminal examinava a cena do crime em busca de provas materiais para a investigação 

policial, a autoridade policial e agentes espalhavam-se ao redor da cena iniciando-se um 

processo de investigação IN LOCO.  

     Porém, esta perícia especializada durou apenas cinco meses, pois a estrutura montada 

ainda estava bastante frágil, necessitando de um investimento maior para que fossem 

adquiridos equipamentos que pudessem tornar o exame pericial, no mínimo, de alto nível. Por 

mais que a equipe se dispusesse a realizar um trabalho que fosse realmente inovador e 

tecnicamente ousado, havia a necessidade de se investir no trabalho técnico-científico, era 

visível a falta de equipamentos imprescindíveis a um exame pericial de excelência.  

     Porém, no ano de 2010, para ser mais preciso, em 21 de Janeiro de 2010, foi criada a 

Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a qual deveria atender 

todo o município do Rio, atendendo os locais de homicídio doloso desde a 1ª DP até a 44ª DP. 

As equipes destinadas em atender aos locais era composta de: um delegado de polícia, um 

perito criminal, um perito legista, um papiloscopista e agentes da delegacia para iniciarem a 

investigação no local do fato, ou seja, inspetores e investigadores de polícia.  

     Com uma estrutura bastante diferenciada daquela equipe de homicídios que fora montada 

no ano de 2002 e que durou apenas cinco meses, esta divisão de homicídios foi desenhada de 

uma forma bastante diferente, razão pela qual permanece até hoje. Esta divisão possui 

equipamentos imprescindíveis a um trabalho técnico-científico de alto nível, como por 

exemplo: detector de metais (ferrosos e não ferrosos) para busca de, inclusive, elementos de 

munição não visíveis na cena do crime; o crime scope, que é uma fonte luminosa de alta 

potência, a qual funciona com filtros para diferentes comprimentos de onda, sendo que, 

dependendo da evidência criminal a ser observada, a luz emitida poderá de uma radiação 

monocromática específica (sangue, sémen); maleta com kits para coleta de impressão digital; 

um modem; um lap top, para que haja envio de fotografias ao Setor de Necropsia do Instituto 

Médico Legal, a fim de que o perito legista responsável por realizar o exame pericial naquele 

corpo, possa saber como o cadáver se encontrava na cena do crime, o que poderá ser relevante 

para exarar uma dinâmica para o evento. 

     Assim sendo, dentro desta estrutura, foi feito um levantamento, tomando como base o 

plantão de um perito criminal, durante 10 (meses) objetivando coletar dados para se verificar 
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se o percentual de locais periciados, ou seja: um local externo, um local no interior de um 

imóvel (local interno) ou no interior de um veículo. Tal estatística foi realizada 

especificamente para que, dentro deste trabalho de pesquisa, se pudesse apresentar uma 

proposta metrológica da área a ser delimitada, no isolamento da cena do crime, a qual deverá 

ser examinada pelo perito criminal. Nesta pesquisa, foram obtidos os seguintes resultados: 

71,76 % dos locais de homicídio foram periciados numa área externa, a qual não avançavam a 

superfície de, aproximadamente, 225 m
2
 (duzentos e vinte e cinco metros quadrados), 14,5 % 

dos locais de homicídio foram periciados no interior de um imóvel (quer residências, quer 

estabelecimentos comerciais) e 13,74 % dos locais de homicídio, a vítima encontrava-se no 

interior de um veículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14 – Coletas de dados obtidos dos exames periciais de uma equipe da Divisão de 

Homicídios/RJ, no período de fevereiro de 2010 a outubro de 2010 ( JUNIOR, Helio Martins, 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ag Set Out 
Local                   

Externo 7 9 14 6 20 8 12 10 8 

Interior 

de 
  

  
              

Imóveis 1 3 2 3 3 2 3 2 

Interior 

de 

Veículos 

1 1 5 

  

3 4 2 2 

  

 

 

Locais Externos 
72% 

Interior de 
Imóveis 

14% 

Interior de 
Veículos 

14% 

Gráfico 15 – Mostra percentuais relativos aos dados obtidos no 

levantamento realizado que originou os dados da tabela 14 acima. 

 

Mês 
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     Para apresentar mais dados que possam ser somados aos anteriores e corroborar a 

fundamentação de que o percentual de homicídios em áreas externas é bem maior, em relação 

ao interior de imóveis e, ao interior de veículos, segue abaixo um novo levantamento feito 

pelo trabalho de uma equipe de perícia de locais de crime do Posto Pericial de Duque de 

Caxias, durante cinco meses, ou seja, junho, agosto, setembro, outubro e parte de novembro 

de 2011. O referido levantamento , o qual originou dados obtidos na tabela 15, abaixo, 

indicou que os locais externos também possuíam uma cena, cuja área quadrangular não 

ultrapassava a 225 m
2
 (duzentos e vinte e cinco metros quadrados) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Junho Agosto Setembro Outubro Novembro 

Local           

Externo 9 1 2 5 6 

Interior de           

Imóveis 1   3 1 

Interior de 

Veículos 
1 1 2 

  

  

 
Tabela 15 – Coletas de dados obtidos em locais de homicídio por uma equipe do 

Serviço de Perícias de Duque de Caxias , durante cinco meses de 2011( JUNIOR, 

Helio Martins, 2011) 
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Gráfico 16 – Mostra percentuais relativos aos dados obtidos no 

levantamento realizado que originou os dados da tabela 15 acima. 
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6. A NORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS : 

Objetivo: Elaboração de critérios relacionados ao procedimento padrão numa cena de 

homicídio doloso, em conformidade com os artigos 6
o
, 158

o
 e 169

o
 do Código de Processo 

Penal. Apesar do Código de Processo Penal referir-se à cena de um crime de uma forma geral, 

esta proposta está direcionada para procedimentos relacionados à Preservação da Cena onde 

ocorrera um Homicídio Doloso. 

1.  No intuito de se fundamentar a necessidade legal para que a preservação da cena do crime 

seja cumprida e não se incorra no grave erro de haver perda de elementos relevantes para o 

processo de investigação policial, o que reza no artigo 6
o
, inciso I do Código de Processo 

Penal faz-se, necessário neste item; a saber: “Logo que tiver conhecimento da prática da 

infração penal, a autoridade policial deverá: I – dirigir-se ao local, providenciando para que 

não se altere o estado das coisas, até a chegada dos peritos criminais” (CPP, Decreto Lei n
o
 

3689, 1941, art.6
o
, inciso I) 

2. Caso as primeiras equipes de policiais, quer civis, quer militares, cheguem ao local do fato 

e se constate que a vítima ainda se encontra com vida, os agentes deverão saber se já foi 

providenciado o socorro. Em caso negativo, deverá fazê-lo de imediato. Uma vez 

providenciado este socorro, enquanto dois dos agentes permanecem junto à vítima, 

aguardando a presença do socorro, os demais agentes providenciarão o isolamento de toda a 

área imediata através de cavaletes e/ou fitas zebradas. Neste isolamento será previsto um 

trajeto para a equipe de socorro, no interior da área imediata, tanto para assegurar a 

tranquilidade da vítima no aguardo da equipe médica, quanto para preservar o local para a 

perícia criminal. 

Tendo em vista o levantamento amostral realizado para se determinar os percentuais de 

homicídio ocorridos em três ambientes, a saber: em local externo, em local interno e no 

interior de veículos, analise amostral feita com base no trabalho de uma equipe pericial da 

Divisão de Homicídios, nos meses de fevereiro a outubro do ano de 2010, cujo resultado 

encontra-se disponibilizado na tabela 14, apresentada na página anterior, bem como com base 

no trabalho de uma equipe pericial do Serviço de Perícias de Duque de Caxias, propõe-se que 

seja isolada uma área imediata para análise pericial quadrangular de 400 m
2
 (20 m x 20 m), 

tendo como centro deste quadrado, a posição do cadáver. Mesmo na ausência de um cadáver 

no local, a área quadrangular de 400 m
2
 (20 m x 20 m) será demarcada, a critério dos 
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primeiros agentes que estiverem no local, tomando como centro do isolamento uma região 

onde haja mancha de sangue por escorrimento. Cabe acrescentar que o perito criminal poderá 

modificar o centro do isolamento, face a necessidade de se obter um resultado melhor e 

cientificamente confiável. 

O croqui, sem escala, ilustrado abaixo, apresenta uma ideia da proposta de isolamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Figura 28 – Croqui ilustrativo, sem escala, apresentando uma ideia para o isolamento da  

cena do crime. 

3.  Não será permitido a ninguém adentrar a cena do crime. Somente a equipe de peritos 

deverá fazê-lo. 

4.  Após o atendimento à vítima, quer tenha havido óbito, ou não, o responsável pela equipe 

que chegou primeiro ao local fará comunicação com a Autoridade Policial para que sejam 

realizados os procedimentos de praxe, pois, certamente, a Autoridade Policial solicitará o 

exame pericial, em cumprimento ao artigo 158 do Código de Processo Penal onde reza: 

“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 
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indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado” (CPP, Decreto Lei n
o
 3689, 1941, 

art.158
o
) . 

Caso os agentes necessitem adentrar o local já isolado, para algum procedimento policial que 

julguem, imprescindível, deverá fazê-lo através do trajeto pré-determinado, para que preserve, 

ao máximo, o estado das coisas. Neste caso dever-se-á registrar num relatório o procedimento 

que foi feito, o qual será encaminhado à Autoridade Policial a fim de que seja anexado ao 

inquérito. 

5. Com a chegada da Autoridade Policial e de seus agentes, iniciar-se-á um processo de 

investigação policial, pois o artigo 169 do Código de Processo Penal é claro quanto à presença 

da Autoridade Policial no local do fato, bem como à preservação deste local, ou seja: “Para o 

efeito do exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará 

imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que 

poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Parágrafo 

Único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações dos estados das coisas e discutirão, no 

relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos.” 

Cabe consignar que a Autoridade Policial e seus agentes não deverão adentrar a área isolada, 

até a chegada dos Peritos Criminais que, poderão ou não, facultar o ingresso da Autoridade. É 

importante enfatizar que o local de crime poderá possuir vestígios, bem como evidências 

altamente relevantes para o processo de investigação policial, os quais não poderão ser 

perdidos, pois quaisquer manchas ou alteração poderão macular uma prova que poderá ser 

cabal para a elucidação do fato delituoso. 

Caso os procedimentos acima mencionados não sejam seguidos, um local de crime se tornará 

completamente inidôneo para a equipe pericial, conforme ilustram as fotografias 29 e 30 

expostas abaixo. Estas fotografias ilustram como vários locais de crime se apresentam , no 

momento da chegada da perícia, pelo fato de não terem sido preservados: 
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Figura 29 – Mostra exemplo de não preservação, 

numa ocorrência atendida por uma equipe de perícia. 

Figura 30 – Mostra exemplo de não preservação, numa 

ocorrência atendida por uma equipe de perícia. 
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6.   Caso algum policial precise adentrar a cena do crime durante os exames periciais, tendo 

em vista uma necessidade inadiável a qual será de relevante contribuição para o inquérito 

policial, serão registrados os dados deste policial e o motivo do seu ingresso na cena do crime. 

Cabe ressaltar que todos estes procedimentos objetivam deixar claro todos os passos 

realizados no interior da cena do fato a fim de que não haja nenhuma dúvida concernente aos 

resultados dos exames periciais.  

7.  Nada deverá ser tocado, no interior da área imediata que compõe a cena do crime, até a 

chegada dos peritos criminais, ou seja: nada deverá ser retirado do cadáver, a posição do 

cadáver não deverá ser modificada, não serão coletados quaisquer elementos de munição que 

faça parte da cena do crime, não será coletada armas de qualquer natureza, bem como nenhum 

objeto deverá ser recolhido do local. Apenas ao perito criminal está reservada a tarefa de fazer 

qualquer coleta, ou de alterar qualquer posicionamento na cena, dentro da realização dos 

exames periciais. Findados os exames, todo o material coletado no local pelo perito criminal, 

quer vestígios, quer evidências, deverão ser entregues de forma adequada à Autoridade 

Policial, material este que deverá ser devidamente tratado para que chegue em condições de 

ser examinado cientificamente pelos peritos criminais que exercem suas funções nos 

laboratórios forenses. 

8.  Não se deve fumar, fazer uso de alimentos ou uso de quaisquer líquidos na cena do crime . 

9. Caso haja algum veículo na cena do crime, o qual esteja relacionado ao fato, este deverá ser 

mantido preservado até a chegada dos peritos criminais. Assim que os primeiros agentes 

chegarem ao local, deverão verificar se no interior do veículo há algum cadáver, onde esta 

verificação deverá ser feita de forma a não macular a cena do crime. Assim sendo, os agentes 

deverão fazer uso de luvas e apenas abrir o porta malas e as portas para esta verificação.  

Feitas as devidas constatações, o veículo deverá permanecer conforme foi encontrado, e os 

procedimentos de praxe para que a cena seja preservada deverão ser seguidos. 

Ainda sobre a existência de um veículo na cena do fato e que tenha relação com o ato 

delituoso, o perito criminal providenciará para que os primeiros exames sejam realizados pelo 

papiloscopista policial, o qual fará sua pesquisa em busca de fragmentos de impressão digital. 

As fotografias 31 e 32 expostas abaixo, ilustram desenhos de impressões datiloscópicas que 

podem ser encontrados numa cena de crime. É fundamental que se enfatize a necessidade da 

preservação de cada superfície que possa ser pesquisada pela equipe papiloscópica.  
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10.  Em ambientes internos, uma vez constatada a existência de vestígios típicos de 

movimentação violenta, com a existência ou não de cadáver, os primeiros agentes deverão 

lacrar o local até a chegada dos peritos criminais. Cabe consignar que toda a cena do crime 

deverá ser examinada pelo profissional competente a coleta de evidências e/ou vestígios, o 

que implica o não ingresso ao local do fato, a não ser pela equipe pericial. Tendo em vista que 

num local interno poderá haver superfícies onde seja possível a coleta de fragmentos de 

impressões datiloscópicas imprescindíveis à elucidação do fato, haverá um exame conjunto 

entre papiloscopistas e peritos criminais no interior da cena. 

11.  Todos os materiais coletados na cena do crime deverão ser lacrados e entregues à 

Autoridade Policial para os procedimentos de praxe, os quais estão inseridos no item 6 desta 

dissertação, no capítulo Cadeia de Custódia da Prova Material. 

12.   Após a realização dos exames periciais, quer em locais internos, quer em locais externos, 

o perito criminal poderá facultar o ingresso da autoridade policial, bem como dos agentes, 

caso precisem tirar alguma fotografia ou fazer alguma anotação que seja relevante para que 

seja anexado ao inquérito policial . Caso o local necessite de uma exame pericial 

complementar, deverá ser interditado pela perícia, manter-se preservado e somente ser 

liberado após a realização de todos os exames necessários. 

Fotografia 31 – Mostra uma impressão digital 

do tipo Tripóide, (COELHO, Marcio Borges, 

2009). 

Fotografia 32 – Mostra uma impressão 

digital do tipo Presilha Interna, (COELHO, 

Marcio Borges, 2009). 
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7.  CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA MATERIAL 

ANÁLISE DA NORMA ABNT NBR ISO/IEC 17020:2006 DE FORMA A 

RELACIONÁ-LA COM A CUSTÓDIA DA PROVA  

     Esta norma abrange a Avaliação da Conformidade voltada para Critérios gerais para o 

funcionamento de diferentes organismos que executam inspeção. Cabe esclarecer que as 

regras concernentes à adequação desta Norma no que diz respeito a Cadeia de Custódia foram 

adaptadas, numa proposta apresentada nesta dissertação para serem aplicadas ao Estado do 

Rio de Janeiro, de acordo com as leis estaduais vigentes. 

     Quando o Perito Criminal coleta um vestígio e/ou evidência, esta prova material também 

precisa ser preservada no seu trajeto até o(s) laboratório(s) forense(s) que vão analisar estas 

amostras e apresentar o resultado para a Autoridade Policial.  

     Até chegar ao destino para ser periciado é imprescindível que estas amostras permaneçam 

idôneas, que as embalagens que as contém não sejam abertas, salvo pelos técnicos que 

procederão o exame pericial. Quando o resultado de um exame pode indicar que aquela 

amostra poderá ser usada na fase processual para que o Ministério Público venha a apresentar 

uma denúncia a alguém que fora indiciado, os advogados de defesa poderão usar como 

refutação o fato de uma amostra não ter sido mantida inidônea no seu envio ao laboratório, 

caso isto ocorrera. 

     Assim sendo, com base na NORMA ABNT NBR ISO/IEC 17020:2006 , foi realizado um 

trabalho de pesquisa no sentido de se  fazer uma adequação dos itens da Norma à necessidade 

real de se custodiar a prova material. 

Propostas Apresentadas Para Adequação dos Itens da Norma à Custódia da Prova 

Material: 

7.1. Objetivo: Os objetivos que possuem convergência em relação a minha pesquisa, são os 

seguintes: 

7.1.1) A norma especifica critérios gerais para a competência de organismos imparciais que 

executam inspeção, independentemente do setor envolvido ela também especifica critérios de 

independência. 

Dentro da minha proposta de trabalho, voltada para a PRESERVAÇÃO DA CENA DO 

CRIME, existe a necessidade de se coletar vestígios que, após passar por exames 
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laboratoriais, poderão tornar-se em evidências. Assim sendo, para que os resultados destes 

exames sejam verdadeiramente confiáveis, se faz necessário que todo o material coletado seja 

custodiado a fim de percorrerem os laboratórios competentes devidamente preservados. 

7.1.2) Este conjunto de critérios pode ser interpretado quando aplicado a setores particulares 

ou inspeções em serviços. 

É importante que a prova material perpasse pelos laboratórios que têm verdadeiramente a 

competência em examiná-la para que os resultados possam ser relevantes à elucidação de um 

crime. Cada exame deverá ser específico, buscando encontrar uma convergência entre o 

vestígio e a cena do crime.   

7.2. DEFINIÇÕES: 

7.2.1.  Inspeção 

      Exame de um projeto ou produto, serviço, processo ou fábrica, e determinação de suas 

conformidades com requisitos específicos ou, com base no julgamento profissional, requisitos 

gerais. 

     Podemos relacionar esta inspeção, a qual a norma se refere, a CUSTÓDIA DA PROVA. 

Para que um vestígio se torne numa evidência criminal é necessário que passe por um exame 

pormenorizado. Este material deverá ser submetido a um exame laboratorial e verificar-se-á 

uma possível conformidade com a cena do crime. Caso esta conformidade seja comprovada, 

estaremos diante de uma evidência criminal. 

7.2.2. Organismo de inspeção  

Organismo que executa inspeção. 

     Dentro do contexto da prova pericial, este item refere-se ao Departamento Geral de Polícia 

Técnico-Científica (DGPTC), da Polícia Civil, que será o órgão de inspeção competente. 

Cabe consignar que existem quatro Institutos Ligados a este Departamento, a saber: 

INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO ; INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO 

FÉLIX PACHECO ; INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA CARLOS ÉBOLI e INSTITUTO 

DE PESQUISA E PERÍCIA EM GENÉTICA FORENSE. Cabe consignar que todos estes 

institutos de perícia estarão atuando dentro do contexto desta pesquisa. 
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7.3. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: 

7.3.1) O organismo de inspeção, ou a organização da qual ele faz parte, deve ser legalmente 

identificável. 

     De acordo com o artigo 4 do CPP, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, é a 

responsável pela abertura dos Inquéritos Policiais. De acordo com este artigo: ¨ A polícia 

judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas 

circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria¨. Além do CPP, 

a própria Constituição Brasileira de 1988 fundamenta que a responsabilidade no que concerne 

à investigação, cabe a Polícia Judiciária, a saber: Artigo 144 § 4º , da Constituição Brasileira - 

¨às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 

exceto as militares¨.  

     Porém, para que um Inquérito Policial seja concluído é imprescindível que o acompanhe o 

laudo pericial. É exatamente neste contexto que atua o DGPTC, o qual é o órgão da Polícia 

Civil competente para gerenciar os exames laboratoriais por onde passarão os materiais 

coletados no local de homicídio. 

     Objetivando esclarecer as siglas apresentadas no organograma da Polícia Técnica exposto 

abaixo, cabe esclarecer: 

 DGPTC: DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 PRPTC: POSTO REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 ICCE: INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA CARLOS ÉBOLI 

 IMLAP: INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO 

 IPPGF: INSTITUTO DE PESQUISA E PERÍCIA EM GENÉTICA FORENSE 

 IIFP: INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FÉLIX PACHECO 

 SPL: SERVIÇO DE PERÍCIA DE LOCAL 

 SPD: SERVIÇO DE PERÍCIA DE DOCUMENTOS 

 SPQ: SERVIÇO DE PERÍCIA DE QUÍMICA 

 SPC: SERVIÇO DE PERÍCIA DE CONTABILIDADE 
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 SPAF: SERVIÇO DE PERÍCIA DE ARMA DE FOGO 

 SPMJ: SERVIÇO DE PERÍCIA DE MERCEOLOGIA E JOGOS 

 SPAV: SERVIÇO DE PERÍCIA DE AUDIO E VÍDEO 

 SPE: SERVIÇO DE PERÍCIA DE ENGENHARIA 

 DGPE: DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍCIA ESPECIALIZADA 

 DH: DIVISÃO DE HOMICÍDIO 

 SPH: SERVIÇO DE PERÍCIA DE HOMICÍDIO  

ORGANOGRAMA / POLÍCIA TÉCNICA 
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7.3.2)  Um organismo de inspeção que faz parte de uma organização envolvida em outras 

funções, que não inspeção, deve ser identificável dentro desta organização. 

     A polícia civil do Estado do Rio de Janeiro deverá possuir diversos laboratórios para 

análise forense. Caso haja alguma necessidade extra, a polícia civil poderá solicitar a algum 

laboratório externo para a realização de um determinado exame específico. 

Quando houver a necessidade de uma pesquisa mais pormenorizada, tendo em vista o advento 

de um grandioso evento e, por ventura haja a necessidade de se buscar, inclusive, um 

laboratório que não esteja no quadro do DGPTC, a corporação providenciará para que o(s) 

exame(s) seja(m) feito(s) da forma mais tecnicamente satisfatória.  

7.3.3)  O organismo de inspeção deve ter documentação que descreva suas funções e o escopo 

técnico das atividades no qual ele é competente. 

     O laboratório forense seguirá Legislações e Normas internas para que os exames sejam 

fundamentados em documentos sólidos e os resultados tenham verdadeira confiabilidade. De 

acordo com a LEI Nº 3586, DE 21 DE JUNHO DE 2001- exercer atividades de nível 

superior, envolvendo supervisão, planejamento, estudos, coordenação, controle, orientação e 

execução de perícias criminais em geral, observadas as respectivas especialidades, bem como 

o estabelecimento de novas técnicas e procedimentos de trabalho, em qualquer órgão da 

Polícia Civil, compatível com suas atribuições. 

     Cabe acrescentar que os Peritos Criminais do Estado têm uma das formações a seguir: (i) 

Biologia; (ii) Física; (iii) Química; (iv) Engenharia; (v) Informática e (vi) Farmácia.   

7.3.4)  O organismo de inspeção deve ter a garantia adequada para a responsabilidade civil, a 

menos que a responsabilidade civil seja assumida pelo Estado de acordo com as leis nacionais 

ou pela organização à qual ela faz parte. 

     O Estado será o único responsável pela cadeia de custódia do material coletado na cena do 

crime e deverá estar em conformidade com o Código de Processo Penal(CPP), de acordo com 

o artigo 6º, item II, a saber: ¨Art. 6
o
  Logo que tiver conhecimento da prática da infração 

penal, a autoridade policial deverá:  II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, 

após liberados pelos peritos criminais.”   

7.3.5)  O organismo de inspeção deve ter documentação descrevendo as condições que ele 

realiza negócios, a menos que ele seja parte de uma organização que presta serviços de 

inspeção apenas para esta organização.  
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     Todos os serviços de perícia são exclusivamente do Estado. Cabe ratificar o texto acima, 

enfatizando que a legislação maior é o CPP. O artigo 158 do CPP, diz: ¨Art. 158.  Quando a 

infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, 

não podendo supri-lo a confissão do acusado¨ 

7.3.6)  O organismo de inspeção, ou a organização da qual ele faz parte, deve ter contas 

auditadas independentemente. 

     Todo orçamento que for aprovado para: aquisição de novos equipamentos, visando a 

melhoria dos exames laboratoriais, bem como alguma melhoria do laboratório, objetivando 

maior conforto dos técnicos responsáveis pelos exames e conservação das amostras recebidas, 

tudo deverá ser aprovado e monitorado pela Corregedoria de Polícia e TCE. 

7.4. Independência, imparcialidade e integridade: 

7.4.1) O pessoal do organismo de inspeção deve estar livre de qualquer pressão comercial, 

financeira ou outras que possam afetar o julgamento. Procedimentos devem ser 

implementados para assegurar que pessoas, ou organizações externas ao organismo de 

inspeção não possam influenciar os resultados de inspeção realizadas. 

     Os Peritos Criminais precisam ser imparciais. Os resultados obtidos sobre o exame a um 

material deverá estar livre de qualquer julgamento externo ou qualquer julgamento pessoal. 

Todos os resultados deverão ser interpretados a luz da ciência. Os Peritos Criminais serão 

responsáveis pela elaboração do laudo pericial, podendo o Ministério Público e os advogados 

das partes acusadas solicitarem a indicação de assistentes técnicos. O artigo 159 do Código de 

Processo Penal está em adequação com este item da Norma, a saber: “Os exames de corpo de 

delito e as outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso 

superior.  

§ 1
o
 Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2(duas) pessoas idôneas, portadoras 

de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem 

habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.  

§ 2
o
 Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo.  

§ 3
o 

Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao 

querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.  
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§ 4
o
 O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos 

exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. 

§ 5
o
 Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: I – requerer 

a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o 

mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados 

com antecedência mínima de dez dias, podendo apresentar as respostas em laudo 

complementar; II – Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a 

ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.  

§ 6
o
 Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será 

disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença 

do perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.  

§ 7
o
 Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento 

especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar 

mais de um assistente técnico.   

7.4.2) Independência : O organismo de inspeção deve ser independente, na extensão que é 

requerida, com relação às condições sob as quais ele executa seus serviços. Dependendo 

dessas condições, existem alguns critério de independência. 

7.4.3)  Organismo de inspeção do tipo A 

O organismo de inspeção que provê serviços de ¨terceira parte¨ deve satisfazer os critérios do 

anexo A 

Critérios de independência para organismo de inspeção do tipo A 

A.1) O organismo de inspeção deve ser independente das partes envolvidas. 

     O organismo de inspeção e seu pessoal responsável por realizar a inspeção não devem ser 

o projetista, fabricante, fornecedor, instalador, comprador, dono, usuário ou mantenedor dos 

itens inspecionados, nem representantes autorizados de nenhuma das partes. 

     Os exames laboratoriais nos materiais coletados deverão ser analisados pelos laboratórios 

de perícia da polícia civil. Porém, caso haja alguma necessidade do exame laboratorial ser 

realizado num laboratório externo, tendo em vista não haver na corporação um laboratório 

forense que realize um determinado exame, a Autoridade Policial poderá solicitar, através de 

ofício, que um laboratório externo o faça e será fundamental para a convergência dos 
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resultados periciais, que um perito oficial acompanhe os exames. 

A.2)  O organismo de inspeção e seu pessoal não devem se engajar em nenhum tipo de 

atividade que possa causar conflito com sua independência de julgamento e integridade com 

relação às suas atividades de inspeção. Em particular, eles não devem tornar-se diretamente 

envolvidos no projeto, fabricação, fornecimento, instalação, uso ou manutenção dos itens 

inspecionados, ou itens competitivos similares. 

     O Perito Criminal que analisará o material custodiado, não deverá ter nenhum 

envolvimento com a cena do crime, ou seja, quer emocional, quer profissional. O resultado 

dos exames pode ser fundamental para a elucidação do crime. Apesar da Polícia Civil não 

possuir um código de ética é inerente à justiça, a fidelidade, a imparcialidade, a lisura e a 

verdade. 

A.3) Todas as partes interessadas devem ter acesso aos serviços do organismo de inspeção. 

Ele não deve ter finanças impróprias, ou outras condições. Os procedimentos sob os quais o 

organismo opera devem ser administrados de maneira não discriminatória. 

     O Estado é responsável por investigar um crime. Independente de quem se trate, o Estado 

deverá agir em busca da precisão, onde os profissionais forenses farão uso de toda 

imparcialidade e zelo profissional na busca da verdade e na prática da justiça. O artigo 4
o
 do 

Código de Processo Penal fundamenta a legalidade do Estado nesta ação penal, a saber: “A 

polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas 

circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria” 

7.4.4)  Organismo de inspeção do tipo B 

     O organismo de inspeção, que forma uma parte separada e identificável de uma 

organização envolvida no projeto, fabricação, fornecimento, instalação, uso ou manutenção 

dos itens que inspeciona e que foi designado para fazer serviços de inspeção na sua 

organização matriz deve satisfazer os critérios do anexo B (normativo). 

Não é objetivo dos exames propostos nesta pesquisa. 

7.4.5)  Organismo de inspeção tipo C 

     O organismo de inspeção envolvido no projeto, fabricação, fornecimento, instalação, uso 

ou manutenção dos itens que ele inspeciona ou de itens competitivos similares e que pode 

fornecer serviços de inspeção para outras partes que não seja a organização matriz deve 
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satisfazer os critérios do anexo C (normativo) 

Não é objetivo dos exames propostos nesta pesquisa. 

7.5. Confidencialidade 

     O organismo de inspeção deve assegurar a confidencialidade de informações obtidas no 

curso de suas atividades de inspeção. Direitos de propriedades devem ser protegidos. 

Quando o resultado de um exame realizado num dos laboratórios forense, for obtido, ele 

deverá ser primeiramente entregue à Autoridade Policial, a qual tomará as providências 

cabíveis. Toda confidencialidade é imprescindível a fim de que todo inquérito seja entregue 

ao judiciário com bastante autenticidade. 

     A confidencialidade no transcorrer do inquérito policial é prevista no artigo 20 do Código 

de Processo Penal, a saber: “A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à 

elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade” .Assim sendo, como os exames 

periciais estão inseridos no inquérito policial, seus resultados deverão ser mantidos em sigilo 

até que a Autoridade Policial julgue necessário revelá-lo. 

     Além do CPP é importante mencionar a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 que, no item 

4.1.5 C, diz: “O laboratório deve ter políticas e procedimentos para assegurar a proteção das 

informações confidenciais e direitos de propriedade dos seus clientes, incluindo os 

procedimentos para a proteção ao armazenamento e à transmissão eletrônica dos resultados” . 

Cabe adequar o texto à realidade forense ressaltando que: [...] os procedimentos para a 

proteção ao armazenamento [...] podem ser associados à custódia da prova material. 

7.6.  Organização e Gestão 

7.6.1)  O organismo de inspeção deve ter uma organização que lhe permita manter a 

capacidade de executar suas funções técnicas satisfatoriamente. 

     Todo laboratório forense deverá ter uma forma padronizada para realização dos exames, 

objetivando resultados confiáveis, seguindo leis próprias e que estejam em harmonia com o 

compromisso de se obter resultados que sejam satisfatórios á elucidação de um crime. Dentro 

deste item cabe mencionar a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, pois “Esta Norma 

especifica os requisitos gerais para a competência em realizar ensaios e/ou calibrações, 

incluindo amostragem. Ela cobre ensaios e calibrações realizadas utilizando métodos 

normalizados, métodos não normalizados e métodos desenvolvidos pelo laboratório”. Cabe 
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esclarecer os laboratórios forenses destinam – se a ensaios e análise de amostras coletadas nos 

locais de crime.  

7.6.2)  O organismo de inspeção deve definir e documentar as responsabilidades e a estrutura 

de registros da organização. Quando o organismo de inspeção também fornece serviços de 

certificação e/ou de ensaios, o relacionamento entre essas . 

     Os laboratórios forenses deverão possuir documentos que apresentem a forma como os 

exames deverão ser realizados. Como ilustração, nos laboratórios para análise de entorpecente 

há uma lista de procedimentos e de reagentes para cada tipo de entorpecente. Na verdade este 

é um compromisso relacionado ao sistema de gestão que, inclusive, é previsto na Norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, no item 4.2.1, a saber: “O laboratório deve estabelecer, 

implementar e manter um sistema de gestão apropriado ao escopo de suas atividades. O 

laboratório deve documentar suas políticas, sistemas, programas, procedimentos e instruções, 

na extensão necessária para assegurar a qualidade dos resultados de ensaios e/ou calibrações.     

A documentação do sistema deve ser comunicada, compreendida, estar disponível e ser 

implementada pelo pessoal apropriado” . 

7.6.3)  O organismo de inspeção deve ter um gerente técnico nomeado que seja qualificado e 

tenha experiência na operação do organismo de inspeção e que tenha responsabilidade total 

para que as atividades de inspeção sejam executadas de acordo com esta Norma. Ele deve ser 

um empregado permanente.  

     O diretor do DGPTC será o responsável para zelar pela conformidade do exames 

realizados, de acordo com as Normas existentes. O diretor do DGPTC também poderá 

transmitir esta responsabilidade para alguém de sua confiança, com igual competência. 

7.6.4)  O organismo de inspeção deve fornecer supervisão eficaz através de pessoas 

familiarizadas com os métodos e procedimentos de inspeção, os objetivos da inspeção e a 

validação dos resultados do exame. 

     O Perito Criminal responsável pelo laboratório deverá ser um profissional experiente e 

bastante familiarizado com todos os exames que este laboratório é competente para realizar. 

7.6.5)  O organismo de inspeção deve nomear pessoas que respondam na ausência do gerente 

responsável pelo serviço de inspeção. 

Procedimento de praxe nos laboratórios de análise forense. 
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7.6.6) Cada categoria de posição que afeta a qualidade dos serviços de inspeção deve ser 

descrita. Estas descrições de trabalho devem incluir os requisitos de educação, treinamento, 

conhecimento técnico e experiência. 

Procedimento de praxe nos laboratórios de análise forense. 

7.7. Sistema da qualidade 

7.7.1) A direção dos organismos de inspeção deve definir e documentar sua política e 

objetivos para a qualidade e comprometimento com a qualidade, e deve assegurar que esta 

política é entendida, implementada e mantida em todos os níveis na organização. 

     O Perito Criminal é consciente de sua importância na análise de um vestígio e por isto 

deverá ter compromisso com a qualidade. Assim sendo, a custódia da prova material deverá 

ser garantida por cada laboratório por onde ele passar. Somente o profissional competente 

deverá manipulá-la e zelar para que ela prossiga com segurança. 

7.7.2) O organismo de inspeção deve operar um sistema de qualidade eficaz, apropriado ao 

tipo, extensão e volume de trabalho executado. 

Implícito no texto acima apresentado. 

7.7.3) O sistema da qualidade deve ser inteiramente documentado. Deve existir um manual da 

qualidade que deve conter as informações necessárias requeridas nesta Norma e na lista do 

anexo D (informativo). 

     O presente trabalho visa Avaliar a Conformidade concernente a preservação da cena do 

crime. Além da cena, a prova material deverá ser preservada para que os resultados 

laboratoriais não sejam contestados. Assim sendo, existe nesta pesquisa a preocupação de se 

redigir um documento que fundamente a importância de um sistema de qualidade nos exames 

periciais. 

7.7.4)  A direção do organismo de inspeção deve designar uma pessoa que, independente de 

outras responsabilidades, deve ter autoridade e responsabilidade definidas para a garantia da 

qualidade no organismo de inspeção. Esta pessoa deve ter acesso direto à Alta Direção. 

Este item da Norma poderá ser esclarecido e relacionado com todo o item 4.1.5 da Norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, que diz:  

“a) ter pessoal gerencial e técnico que independente de outras responsabilidades, tenha a 
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autoridade e os recursos necessários para desempenhar suas tarefas, incluindo a 

implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão, e para identificar a ocorrência 

de desvios do sistema de gestão ou dos procedimentos para a realização de ensaios e/ou 

calibrações, e para iniciar ações para prevenir ou minimizar tais desvios;  

b) ter meios para assegurar que sua direção e o seu pessoal estejam livres de quaisquer 

pressões e influências indevidas, comerciais, financeiras e outras, internas ou externas, que 

possam afetar adversamente a qualidade dos seus trabalhos;  

c) definir a estrutura organizacional e gerencial do laboratório, seu lugar na organização 

principal e as relações entre a gestão da qualidade, operações técnicas e serviços de apoio;  

d) especificar a responsabilidade, a autoridade e o inter-relacionamento de todo o pessoal que 

gerencia, realiza ou verifica trabalhos que afetem a qualidade dos ensaios e/ou calibrações;  

e) prover supervisão adequada do pessoal de ensaio e calibração, inclusive daqueles em 

treinamento, por pessoas familiarizadas com os métodos e procedimentos, com a finalidade de 

cada ensaio e/ou calibração e com a avaliação dos resultados de ensaio ou calibração;  

f) ter gerência técnica que tenha responsabilidade total pelas operações técnicas e pela 

provisão dos recursos necessários para assegurar a qualidade requerida das operações do 

laboratório;  

g) nomear um membro do seu quadro de pessoal como gerente da qualidade (qualquer que 

seja a denominação) que, independentemente de outros deveres e responsabilidades, deve ter 

responsabilidade e autoridade definidas para assegurar que o sistema de gestão relacionado à 

qualidade seja implementado e seguido permanentemente; o gerente da qualidade deve ter 

acesso direto ao mais alto nível gerencial, onde são tomadas as decisões sobre as políticas 

e/ou recursos do laboratório;  

h) designar substitutos para o pessoal-chave no nível gerencial. Nota: algumas pessoas podem 

ter mais de uma função e pode ser impraticável designar substitutos para cada função e 

k) assegurar que seu pessoal está consciente da pertinência e importância de suas atividades e 

de como eles contribuem para alcançar os objetivos do sistema de gestão” . 

Fica como proposta a inserção deste cargo no organograma da Polícia Civil. 

7.7.5) O sistema da qualidade deve ser mantido sob a responsabilidade de uma mesma pessoa. 

Faz parte da atribuição do profissional escolhido para gerenciar o laboratório forense, 
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inspecionar cada exame, no sentido de verificar a qualidade de cada procedimento.  

7.7.6) O organismo de inspeção deve manter um sistema de controle de todos os documentos 

relacionados às suas atividades. Ele deve assegurar que: 

a) as questões atuais de documentação apropriada estejam disponíveis em todas as 

localizações e também a todo pessoal pertinente; 

Cabe destacar que o Estado está respaldado por lei para realizar os exames periciais com 

credibilidade. O Código de Processo Penal indica a competência do Estado na realização 

desses exames. Como já foi mencionado anteriormente, os procedimentos para a realização 

dos exames que o laboratório forense é competente para realizar estarão disponíveis e visíveis 

no próprio laboratório. 

     Para que tenhamos um procedimentos relativo a forma de se preservar a custódia da prova, 

seguem sugestões para este sistema de qualidade: 

 Estando o local devidamente preservado, com fita de isolamento numa área definida 

de acordo dados obtidos de exames em locais de homicídio, o Perito Criminal de local 

fará coletas de vários vestígios e/ou evidências para exame laboratorial. 

 Cada item coletado deverá ser embalado separadamente.   

 As evidências biológicas deverão ser transportadas em embalagens de papel. 

 Todas as evidências deverão ser embaladas separadamente em embalagens 

apropriadas de acordo com o tipo de amostra, sendo que as evidências biológicas 

deverão ser embaladas em embalagens de papel, sem que haja umidade para evitar a 

proliferação de microorganismos e contaminar a amostra. 

 Cada recipiente deve ter: as iniciais da pessoa de coleta, data e hora em que foi 

recolhida; uma descrição completa das provas, bem onde foi encontrada, e nome do 

posto pericial responsável pela coleta. 

 A embalagem contendo o material a ser periciado deverá receber um código de barras 

antes de chegar à Unidade policial responsável pelo procedimento e ser apreendida 

pela Autoridade Policial para os procedimentos de praxe. 

 O Perito Criminal de local deverá orientar a Autoridade Policial para que laboratório 

forense a amostra será encaminhada. 
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 Todo o trajeto seguido pela amostra deverá ser registrado eletronicamente no sistema 

Delegacia Legal e poderá ser acompanhado por um agente da Autoridade. 

 Ao chegar ao laboratório, o responsável técnico deverá certificar-se que a amostra 

deverá ser examinada neste laboratório forense e proceder a distribuição para a 

realização dos exames. 

 Após a realização da perícia e, obtidos os resultados, o laudo pericial deverá ser 

encaminhado à Autoridade Policial e ser anexado ao inquérito policial a fim de que 

possa ser, de acordo com o prazo estipulado em lei, remetido ao judiciário para a fase 

processual. 

     Cabe esclarecer que todo o sistema relacionado à qualidade deverá estar em harmonia com 

a Norma ABNT NBR ISO 9001:2008 que, no item 4.1 sobre Requisitos Gerais do Sistema de 

Gestão da Qualidade, reza: “A organização deve estabelecer, documentar, implementar e 

manter um sistema de gestão da qualidade e melhorar continuamente a sua eficácia de acordo 

com os requisitos desta Norma. 

A organização deve: 

a) determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação 

por toda a organização. 

a.1) determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle 

desses processos sejam eficazes. 

a.2) assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação 

e o monitoramento desses processos. 

a.3) monitorar, medir onde aplicável e analisar esses processos, e 

a.4) implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua 

desses processos. 

b) todas as modificações de documentos ou emendas estejam cobertas pela correta 

autorização e processadas de maneira a assegurar a disponibilidade em tempo oportuno nas 

localizações apropriadas; 

Não se aplica ao objetivo desta pesquisa, entretanto faz parte do sistema de qualidade. 

c) documentos obsoletos sejam removidos de uso em todas as partes da organização, porém 

que uma cópia seja arquivada por um período determinado; 
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Não se aplica ao objetivo desta pesquisa, entretanto faz parte do sistema de qualidade. 

d) outras partes, sempre que necessário, sejam notificadas das mudanças. 

Não se aplica ao objetivo desta pesquisa, entretanto faz parte do sistema de qualidade. 

7.7.7)  O organismo de inspeção deve conduzir um sistema de auditorias internas da qualidade 

planejado e documentado, para verificar a conformidade com os critérios desta Norma e a 

eficácia do sistema de qualidade. O pessoal que executa as auditorias deve ser qualificado e 

independente das funções que estão sendo auditadas. 

     É imprescindível que na corporação haja equipes para avaliar a conformidade dos exames 

realizados. É necessária a criação de um grupo dentro da corporação, qualificado pelo 

Inmetro, com base em diversas Normas, dentre elas a Norma ABNT NBR ISO 9001:2008, e 

que tenha este compromisso ao visitar os laboratórios forenses. Cabe acrescentar que o item 

8.2.2 da supra citada Norma reza sobre Auditoria Interna, a saber: “A organização deve 

executar auditorias internas a intervalos planejados para determinar se o sistema de gestão da 

qualidade: a) esta conforme com as disposições planejadas (ver item 7.1 abaixo), com os 

requisitos desta Norma e com os requisitos do sistema de gestão da qualidade estabelecidos 

pela organização e b) está mantido e implementado eficazmente.  

Um programa de auditoria deve ser planejado, levando em consideração a situação e a 

importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como o resultado de auditorias 

anteriores. Os critérios da auditoria, escopo, frequência e métodos devem ser definidos. A 

seleção dos auditores e a execução das auditorias devem assegurar objetividade e 

imparcialidade do processo de auditoria. Os auditores não devem auditar o seu próprio 

trabalho.  

     Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir as responsabilidades e 

os requisitos para planejamento e execução de auditorias, estabelecimento de registros e relato 

de resultados. 

De acordo com o item 7.1 da Norma ABNT NBR ISO 9001:2008 –  

Planejamento da realização do produto 

     A organização deve planejar e desenvolver os processos necessários para a realização do 

produto. O planejamento da realização do produto deve ser consistente com os requisitos de 

outros processos do sistema de gestão da qualidade. 

     Ao planejar a realização do produto, a organização deve determinar, quando apropriado: 
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a) os objetivos da qualidade e requisitos para o produto; 

b) a necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos específicos para o 

produto; 

c) a verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e atividades de ensaio 

requeridos, específicos para o produto, bem como os critérios para a aceitação do produto; 

d) os registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o 

produto resultante atendem ao requisito. 

7.7.8)  O organismo de inspeção deve ter procedimentos documentados para o tratamento das 

realimentações e ações corretivas sempre que discrepâncias forem detectadas no sistema de 

qualidade e/ou no desempenho de inspeções. 

Estes procedimentos estarão implícitos nas ações do grupo mencionado no item 7.7 

7.7.9)  A direção do organismo de inspeção deve analisar criticamente o sistema da qualidade 

em intervalos apropriados, para assegurar sua contínua adequação e eficácia. Os resultados de 

tais análises críticas devem ser registrados. 

     Assim como há uma correição nas unidades de polícia judiciária objetivando verificar se 

há inquéritos em aberto, laudos periciais atrasados, ou alguma irregularidade, criar-se-á uma 

sistema de correição para monitorar o grupo de inspeção mencionado no item 7.7. 

7.8. Pessoal 

7.8.1) O organismo de inspeção deve ter um número suficiente de pessoal efetivo com gama 

de competência para executar suas funções normais. 

     Os Peritos Criminais lotados nos serviços de perícia, nos vários laboratórios forenses, são 

normalmente escolhidos de acordo com a identificação do profissional com o setor em que 

desenvolverá suas atividades, aliada a sua qualificação profissional. Deverão passar por uma 

formação na Academia de Polícia durante 300 horas. 

7.8.2) O pessoal responsável pela inspeção deve ter qualificação, treinamento e experiência 

associados, e um conhecimento satisfatório dos requisitos de inspeção a ser executada. Eles 

devem ter habilidade para fazer julgamentos profissionais sobre a conformidade com 

requisitos gerais usando resultados de exames e reportá-los. 

     Eles devem ter também conhecimento pertinente às tecnologias usadas para a fabricação 
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dos produtos inspecionados, da maneira na qual produtos, ou processos submetidos as suas 

inspeções, são usados ou são pretendidos de serem usados, e dos defeitos que podem ocorrer 

durante o uso ou em serviço. 

     Eles devem entender a importância dos desvios encontrados com respeito ao uso normal 

dos produtos ou processos envolvidos. 

     Item pertinente à qualificação do profissional forense, incluído no texto apresentado no 

item 8.1 

7.8.3)  O organismo de inspeção deve estabelecer um sistema de treinamento documentado 

para assegurar que o treinamento do seu pessoal, nos aspectos técnicos e administrativos do 

trabalho no qual eles estão envolvidos, é mantido atualizado de acordo com sua política. 

     O treinamento requerido deve depender da habilidade, qualificações e experiência das 

pessoas envolvidas. O organismo de inspeção deve estabelecer os estágios necessários de 

treinamento para cada um de seu pessoal. Eles podem incluir: 

a) um período de iniciação; 

b) um período de trabalho supervisionado por inspetores experientes; 

c) treinamentos contínuos ao longo do trabalho, para acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico. 

     Através da Academia de Polícia Civil, intensificar os cursos de qualificação para os 

profissionais de todos os laboratórios forenses. Existe um projeto da Perícia Criminal em 

estabelecer uma parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e, caso seja 

concretizado, os cursos de formação ganharão um alto nível acadêmico. Dever-se-á pensar em 

uma reciclagem constante e que venha cada vez qualificar os Peritos Criminais do Estado, a 

fim de que os resultados sejam cada vez mais confiáveis e cada vez menos refutados por 

advogados criminais em audiências ou julgamentos. É imprescindível que, para a perícia 

criminal, a Academia de Polícia ofereça cursos de capacitação para os profissionais da área 

forense. 

7.8.4) Registros de qualificação acadêmica ou outras qualificações treinamento e experiência 

de cada membro do seu pessoal devem ser mantidos pelo organismo de inspeção. 

Já exposto no item anterior. 

7.8.5)  O organismo de inspeção deve prover um guia de conduta para o seu pessoal. 
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     Na seção 7.6 e no item a deste trabalho foram propostos procedimentos a serem seguidos, 

relativos a forma de como a prova que será enviada ao laboratório deverá ser custodiada. 

Assim sendo é necessário que se confirme a necessidade de que o local do fato deverá ser 

preservado, assim que a Autoridade Policial tiver ciência do foto delituoso, conforme reza o 

Artigo 6º do Código de Processo Penal, a saber: “Art. 6
o
  Logo que tiver conhecimento da 

prática da infração penal, a autoridade policial deverá: I - dirigir-se ao local, providenciando 

para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos 

criminais” 

     Toda a preocupação deverá concentrar-se na preservação do local do fato pois, é do local 

em que ocorrera o homicídio, que vestígios e evidências deverão ser coletados. 

     Apesar de toda a estruturação deste trabalho estar focada para o Estado do Rio de Janeiro é 

importante que estabeleçamos convergências em relação a outros Estados, ou mesmo outro 

países, no sentido de adequar propostas já existentes à nossa realidade. Assim sendo, em 

consulta à Portaria n
o
 15/2005/GAB/SEJUSP, de 23/02/05, do Estado do Mato Grosso, 

publicada no DOE de 01/03/05, foi constatado que há uma série de procedimentos para a 

preservação da cena do crime que podem ser perfeitamente adequados à nossa realidade, a 

saber: 

“Art. 1º O atendimento a ocorrências em local de crime deverá observar as normas 

estabelecidas neste Regulamento, sendo de observância obrigatória a todos os órgãos de 

segurança pública” 

Art. 4º Após a comunicação pelo Órgão Competente, deverá o policial que atender um local 

de crime isolar e preservar a área imediata e, se possível, a mediata, cuidando para que não 

ocorram, salvo nos casos expressos em lei, modificações por sua própria iniciativa, impedindo 

o acesso de qualquer pessoa, mesmo familiares da vítima, imprensa, outros policiais e peritos 

que não façam parte das equipes que estejam atendendo a ocorrência. 

“Art. 7º Deverão ser adotadas as seguintes normas, sob pena de responsabilidade: 

I – não mexer em absolutamente nada que componha a cena do crime ou do sinistro, em 

especial não retirando, colocando ou modificando a posição do que quer que sejam, 

excetuados os casos de estrita necessidade de prestação de socorro à vítima e de situação de 

iminente perigo; 

II – havendo cadáver, não tocá-lo, não removê-lo de sua posição original, não revirar os 

bolsos das vestes e não realizar sua identificação, atribuição esta de responsabilidade da 

perícia criminal, salvo se houver a efetiva necessidade de preservá-lo materialmente; 
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III– não recolher pertences; 

IV – não mexer nos instrumentos do crime, principalmente armas; 

V – não tocar nos objetos que estão sob sua guarda; 

VI – não fumar, nem comer ou beber na cena do crime; 

VII – não manusear ou remover veículo(s) objeto(s) de crime ou utilizado(s) para fuga; 

VIII – em locais internos, manter portas, janelas, mobiliários, eletrodomésticos, utensílios, 

tais como foram encontrados, não os abrindo ou fechando, não os ligando ou desligando, 

salvo o estritamente necessário para conter riscos eventualmente existentes; 

IX – em locais internos, não usar o telefone, sanitário ou lavatório eventualmente existentes; 

X – em locais internos ou externos, afastar os animais soltos, principalmente onde houver 

cadáver. 

Parágrafo único. Havendo suspeita de alteração ou alterado o local por estrita necessidade, 

deve o Policial Militar identificar o(s) possível(eis) causador(es) ou justificar a imperiosa 

alteração, registrando tal situação no boletim de ocorrência e comunicando-as à Autoridade 

Policial.” 

“Art. 34 Todos os órgãos da segurança pública devem providenciar para que sejam 

disponibilizados dois rolos de fita zebrada, cones de sinalização e uma cópia deste 

regulamento em cada uma das viaturas.” 

7.8.6) A remuneração das pessoas engajadas nas atividades de inspeção não deve depender 

diretamente do número de inspeções executadas e, sob hipótese alguma, dos resultados dessas 

inspeções. 

Competência exclusiva da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) 

7.9. Instalação e equipamentos 

     De acordo com toda a fundamentação proposta para a preservação de local de crime 

exarada nesta pesquisa e com toda a fundamentação para se custodiar a prova objetivando 

resultados consistentes, tudo mostra ao Estado a importância para se equipar de forma 

abrangente os laboratórios forenses. Cabe consignar que não faz parte desta pesquisa qualquer 

detalhamento a respeito de materiais e/ou equipamentos a serem disponibilizados. 

7.10. Métodos de inspeção e procedimentos 

7.10.1) O organismo de inspeção deve usar os métodos e procedimentos para inspeção, os 
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quais são definidos nos requisitos, baseados nos quais a conformidade deve ser determinada. 

Os grupos formados por profissionais que deverão avaliar a conformidade dos exames, os 

quais foram mencionados no item 7.7, deverão definir quais Normas serão usadas para esta 

avaliação. 

7.10.2) O organismo de inspeção deve ter e usar instruções documentadas, adequadas para o 

planejamento de inspeção e técnicas de amostragem e inspeção-padrão, onde a falta de tais 

instruções pode prejudicar a eficiência do processo de inspeção. Quando aplicável, isto requer 

conhecimento suficiente de técnicas estatísticas para assegurar procedimentos de amostragem 

estatisticamente confiáveis e o processamento e interpretação corretas dos resultados. 

Tendo em vista a formação dos grupos acima mencionados, uma vez qualificados pela CGRE 

(Inmetro), cada grupo deverá eleger uma equipe, dentro de cada competência, para criar um 

documento que permita ao grupo avaliar a eficiência do laboratório. 

7.10.3) Quando o organismo de inspeção tem que usar métodos ou procedimentos de inspeção 

que não são padrões, estes métodos e procedimentos devem ser apropriados e inteiramente 

documentados. 

Já incluso no item anterior. 

7.10.4) Todas as instruções, normas ou procedimentos escritos, planilhas de trabalho, listas de 

verificação e dados de referência pertinentes ao trabalho do organismo de inspeção devem ser 

mantidos atualizados e prontamente disponíveis ao pessoal. 

     Como já foi mencionado, cada laboratório deverá ter de forma transparente o 

procedimento para cada exame. Cabe consignar que o Perito Criminal poderá ter detalhado 

todo o procedimento do exame realizado, quer arquivado no próprio laboratório em que atua, 

quer no corpo do laudo pericial. 

7.10.5) O organismo de inspeção deve ter um contato ou sistema de controle de ordem de 

serviço que assegure que: 

a) o trabalho a ser empreendido está dentro de sua competência e que a organização tem 

recursos adequados para satisfazer os requisitos; 

O Estado tem os seus laboratórios divididos por competência de exame e os equipamentos 

que cada laboratório deverá possuir, da competência do próprio Estado administrar. Ver 

organograma DGPTC, página 3. 
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b) Os requisitos esperados pelos serviços do organismo de inspeção são definidos 

adequadamente e que condições especiais são entendidas de maneira que instruções não 

ambíguas sejam emitidas ao pessoal que executa os trabalhos requeridos; 

As equipes eleitas pelos diversos grupos serão competentes para elaborar documentos que 

sejam corretamente voltados para a competência de cada laboratório, sem que haja 

ambiguidade. 

c) O trabalho que está sendo desenvolvido é controlado por análise crítica regular e ação 

corretiva; 

No que diz respeito a análise crítica regular e ação corretiva, a Corregedoria de Polícia deverá 

monitorar as atividades, através de correições, no sentido de se verificar a necessidade de 

alguma ação corretiva, bem como se ter um padrão de comportamento profissional na 

atividade forense. 

d) O trabalho concluído é analisado criticamente, para confirmar se os requisitos foram 

atendidos.  

     Toda a análise feita pelos grupos de inspeção aos laboratórios, visa uma melhor qualidade 

nos resultados obtidos. Cabe consignar que estes grupos passarão sempre por reciclagens a 

fim de que qualificar cada vez mais os membros de cada equipe. 

7.10.6) Observações e/ou dados obtidos no transcorrer da inspeção devem ser registrados a 

tempo de prevenir perdas de informações relevantes. 

Esta preocupação está implícita na atuação das equipes supra mencionadas, sendo que 

sugerimos o método de registro fotográfico digital juntamente com gravação em voz das não 

conformidades. 

7.10.7) Todos os cálculos e dados transferidos devem ser submetidos a verificações 

apropriadas. 

Esta preocupação está implícita na atuação das equipes supra mencionadas. 

7.10.8) O organismo de inspeção deve ter instruções documentadas para executar de maneira 

segura a inspeção. 

     Esta preocupação está implícita na atuação das equipes supra mencionadas, sendo que um 

documento de inspeção deve acompanhar o perito criminal. Ver procedimentos no item 7.6.a, 

nas páginas 10 e 11. 
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7.11.  Tratamentos de amostra e itens de inspeção 

7.11.1) O organismo de inspeção deve assegurar que as amostras e itens a serem 

inspecionados sejam identificados de forma única, para evitar confusão com respeito a tais 

itens em qualquer momento. 

     Quando a prova material chegar a um determinado laboratório, o Perito Criminal que 

receber deverá examiná-lo para atestar se realmente a referida amostra foi encaminhada para o 

local correto. O profissional forense deverá estar bastante atento ao material recebido, para 

não haver dúvidas quanto à sua manipulação, a fim de que a custódia passe por uma análise 

técnico-científica, juridicamente correta. Cabe consignar a importância do exame de local, 

onde se originou a prova material. É imprescindível que haja uma convergência entre os 

procedimentos relacionados à custódia da prova desde o momento em que é coletada no local 

do crime, procedimentos mencionados no item 7.6.a, nas páginas 10 e 11 e os procedimentos 

concernentes a preservação da cena do crime, conforme indicados na Portaria n
o
 

15/2005/Gab/SEJUSP e relacionados no item 8.5, página 15. 

7.11.2) Quaisquer anomalias aparentes notificadas ou identificadas pelo inspetor devem ser 

registradas antes do início da inspeção. Quando houver dúvida quanto à adequabilidade do 

item, ou quando o item não está conforme com a descrição fornecida, para que a inspeção seja 

executada o organismo de inspeção deve consultar o cliente antes de proceder a inspeção. 

     Caso o inspetor depois de uma análise minuciosa, constatar alguma incompatibilidade no 

que diz respeito a análise que o material requer e aquela que o laboratório tem a competência 

de realizar, far-se-á um relatório documentando o motivo pelo qual o exame não foi realizado, 

bem como que laboratório tem a competência para realizá-lo e, de forma preservada, será 

encaminhado à Autoridade Policial, a fim de possa ser enviado ao laboratório forense 

competente. 

7.11.3) O organismo de inspeção deve estabelecer se os itens receberam toda a preparação 

necessária, ou se o cliente requer que uma preparação seja executada ou organizada pelo 

organismo de inspeção.    

Conforme incluso no item 11.1 

7.11.4) O organismo de inspeção deve ter procedimentos documentados e instalações 

apropriadas para evitar a deterioração ou danos nos itens de inspeção quando sob sua 

responsabilidade. 
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Evidência Física: Obter e preservar itens físicos, o mais cedo possível. Planejar a investigação 

para proteger a evidência física, de forma significativa, relacionando-a ao incidente. O plano 

deverá considerar a possibilidade de perda de identidade, perda física, deterioração ou 

destruição de informações devido ao efeito ambiental, ou atividades de recuperação e 

cobrança. Quando os itens físicos não puderem ser preservados em seu estado original, 

documentar. 

7.12. Registros 

7.12.1) O organismo de inspeção deve manter um sistema de registros que atenda às suas 

particularidades e que seja conforme aos regulamentos aplicáveis. 

Fica a proposta da criação de um setor, no DGPTC, relacionado a gestão de qualidade. 

7.12.2) Os registros devem incluir informações suficientes que permitam a avaliação 

satisfatória da inspeção. 

Já incluso em itens anteriores. 

7.12.3) Todos os registros devem ser armazenados de forma segura por um período 

especificado, mantidos seguros e em confiança para o cliente, a menos que seja requerido por 

lei de forma diferente. 

Todos os documentos pertinentes ao laboratório deverão ficar em local seguro sob a 

responsabilidade do responsável pelo setor. 

7.13.  Relatórios de inspeção e certificados de inspeção 

     Os resultados de todos os exames realizados nos diversos laboratórios forenses, deverão 

ser documentados através da elaboração de laudos periciais. O Estado, como tem a 

competência sobre estes laudos periciais emitidos, deverá ter a preocupação de elaborar estes 

laudos de forma estritamente técnica e impartcial. 

7.14. Subcontratação 

     Qualquer subcontratação deverá avaliada de acordo com o que reza na legislação.  

     De acordo com a Lei 11.690, de 09 JUNHO de 2008, O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

sancionou algumas alterações a serem feitas, dentre outros artigos do CPP, no artigo 159 do 

Decreto-Lei n
o
 3689 de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, relativas à prova 
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pericial; a saber: ““Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por 

perito oficial, portador de diploma de curso superior.  

§ 1o Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, 

portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que 

tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.  

§ 2o Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo.  

§ 3o Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao 

querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.  

§ 4o O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos 

exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.  

§ 5o Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:  

I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, 

desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam 

encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em 

laudo complementar;  

II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo 

juiz ou ser inquiridos em audiência.  

§ 6o Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será 

disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença 

de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.  

§ 7o Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento 

especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar 

mais de um assistente técnico.”  

7.15.  Reclamações e apelações 

7.15.1) O organismo de inspeção deve ter procedimentos documentados para tratar as 

reclamações recebidas de clientes, ou de outras partes, relacionadas com as atividades do 

organismo de inspeção.  

     Toda e qualquer reclamação relativa aos resultados dos exames laboratoriais deverá ser 

encaminhada para a Ouvidoria da Polícia Civil. 

7.15.2) O organismo de inspeção deve ter procedimentos documentados para a consideração e 
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resolução de apelações contra os resultados da sua inspeção, quando elas são executadas sob 

autoridade delegada legalmente. 

     Todos os exames são monitorados por uma autoridade, que é o Perito Criminal 

responsável pelo setor. Os resultados devem ser cuidadosos, pois serão incluídos num 

inquérito policial, na sua fase pré-processual e, por conseguinte, poderá será remetido à 

justiça para a fase processual. 

7.15.3) Deve ser mantido um registro de todas as reclamações e apelações, bem como das 

ações tomadas pelo organismo de inspeção. 

     Em todo o contexto dos exames periciais, os resultados podem ser contestados por partes 

que se sentirem prejudicadas. Cabe consignar que, caso haja contestação, isto será feito, 

primeiramente, através da Ouvidoria da Polícia Civil podendo, a posteriori, ser estendido para 

o âmbito do judiciário. 

7.16. Cooperação 

     Espera-se que o organismo de inspeção participe de intercâmbios de experiências com 

outros organismos de inspeção e, quando apropriado, dos processos de normalização. 

     É importante consignar que a colaboração entre organismos, neste projeto de pesquisa, 

refere-se aos laboratórios forenses que participarão dos exames ao(s) material(is) coletado(s) 

no local do fato. No que concerne à participação com respeito a um processo de normalização, 

os técnicos deverão recorrer à ABNT. 

8.  Conclusão  

     Preservar uma cena de crime tornou-se, ao longo de muitos anos, uma real necessidade, 

face a quantidade de homicídios que tem ocorrido no Município do Rio de Janeiro, tendo em 

vista o alto índice de violência que tem atingido a nossa cidade. É verdadeiramente paradoxal 

continuar permitindo que os locais de crime continuem sendo tratados de forma superficial, 

conforme tem acontecido ao longo de várias décadas. Não permitir que a ciência interfira nos 

locais de homicídio, tratando estes locais de forma antiquada, sem comprometimento com o 

cumprimento da norma que é tão clara, no que concerne a necessidade de se preservar a cena 

do crime, “[...] até a chegada dos peritos criminais” é assumir que a elucidação para aquele 

crime não é relevante, é assumir que não há um cabal envolvimento com a prática da justiça.             
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Durante todo este trabalho de pesquisa, durante a visitação a todos os locais de crime, 

observando o comportamento dos populares, o comportamento de muitos policiais, quer civis, 

quer militares, observando várias cenas de crime e constatando que o cadáver apresentava 

ferimentos provocados por armas de fogo automáticas, como pistolas e fuzis, chega-se a 

conclusão que, pelo menos, três são os fatores que podem levar a inidoneidade de uma cena 

de crime, ou seja: 1. a banalização da criminalidade, face a grande quantidade de populares 

que se concentram ao redor da cena do crime, inclusive, mães com a presença de crianças, 

pessoas conversando sobre diversos assuntos, as quais observam cada detalhe da cena, como 

se todo aquele panorama fosse bastante natural.  Estes populares contemplam a cena, bem 

como a vítima, repletas de sinais de violência, com os olhares bastante fixos a cada detalhe, 

não se importando com todo o impacto que a cena transmite ; 2. a preocupação com toda a 

investigação policial, face a ausência de elementos de munição ao redor da vítima, ou em 

posições diversas no interior da área imediata, como por exemplo, estojos e projéteis (figuras 

33, 34 e 37, do anexo) . Caso estes elementos fossem coletados fossem devidamente 

periciados, poder-se-ia descobrir a origem destes elementos, o que certamente seria um 

caminho de investigação seguro para se chegar à autoria e 3. o despreparo de muitos policiais, 

face ao ingresso destes agentes na área imediata ao evento, de forma completamente 

desordenada, descomprometida em cuidar dos vestígios e/ou evidências, antes da chegada da 

equipe pericial. 

     Quando uma cena de crime é analisada pelo perito criminal, tem-se a impressão de que há 

um diálogo entre a cena e o perito criminal, a não ser que o local tenha sido desfeito. Uma 

cena de crime preservada leva o perito criminal a ligar as evidências entre si, relacioná-las 

com a vítima. Por isto a importância de manter a cena o mais próximo possível, da sua forma 

original. É imprescindível que cada vestígio, cada evidência, cada elemento a ser investigado 

esteja, cada qual, na sua posição inicial. É fundamental que a vítima não seja manipulada, que 

não a tire da posição em que ocorrera o evento morte, a fim de que haja subsídios concretos 

para uma possível dinâmica do evento criminoso, descrição altamente relevante para a 

investigação do caso. É importante salientar que, sem uma prova material completa, 

alicerçada, irrefutável, precisa; assim como, bem fundamentada cientificamente, qualquer 

argumento que pretenda refutar a prova pericial fica fragilizado e o sucesso para a elucidação 

do caso se torna real. 
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     Com a aplicação da espectroscopia de Raios X, através da fluorescência, fica mais 

fundamentada a necessidade da preservação da cena do crime. Ao ser coletada num local de 

crime, uma amostra que precise ser submetida a esta técnica, para que se detecte elementos 

relevantes à investigação policial e para que se obtenham dados concretos sobre a existência 

de determinado elemento químico, precisa ser devidamente preservada, bem como conduzida 

ao laboratório, obedecendo-se a uma fiel cadeia de custódia . Os resultados obtidos nas 

amostras submetidas ao ARTAX, onde se verificou a presença, por exemplo, de ferro, mesmo 

em um ponto da amostra onde não era latente a mancha de sangue, mostra a sensibilidade da 

técnica, bem como a sua eficiência, pois apenas o fato de existirem moléculas de ferro numa 

dada área da amostra foi suficiente para que fossem detectadas, detecção esta que permitiu a 

conclusão da existência de sangue naquela região, mesmo não havendo manchas latentes. Foi 

fundamental a realização da técnica na fita e papel utilizados, teste em branco, para que 

ficasse comprovado que o elemento ferro não compunha, nem a fita gomada utilizada, nem o 

filtro de papel que acompanhava a fita. Assim sendo fica evidente que, qualquer manipulação 

de uma amostra no interior da cena de um crime será o suficiente para maculá-la no que diz 

respeito ao resultado dos exames periciais. E foi esta preservação da cena que permitiu o 

sucesso na pesquisa da amostra coletada da empunhadura do cadáver, no caso citado relativo 

à morte violenta sofrida por um jovem, no interior do quarto, onde foi encontrada uma arma 

longa, calibre 12. Mesmo que o resultado da aplicação dos reagentes utilizados pelo Serviço 

de Perícias de Química do Instituto de Criminalística Carlos Éboli não resultasse positivo para 

a pesquisa de chumbo, que se torna um forte indício da presença de pólvora na empunhadura, 

a técnica da espectroscopia por fluorescência de Raios X não falharia. 

     Quando um profissional da área pericial é consultado sobre este tema, constata-se quão 

angustiante é a sua fala, ao abordar que dificilmente se vê um local de crime preservado. E 

isto não se restringe ao Estado do Rio de Janeiro, uma vez que não somente a Polícia Civil do 

Distrito Federal, como a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, baixaram instruções 

normativas, as quais foram utilizadas como referência nesta dissertação, cuja preocupação era 

a de descrever procedimentos destinados à preservação da cena do crime. Parece tão absurdo, 

mas ao mesmo tempo é tão real, que a cultura da não preservação tenha tomado o vulto que 

tomou, a ponto de se precisar mostrar com resultados de exames aos locais de crime, porque a 

legislação tem que ser seguida. 

Já no ano de 2002, quando houve a tentativa para a implantação de uma Divisão de 

Homicídios, tendo sua sede na Zona Oeste, os locais de homicídio não eram preservados, pois 
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quando a equipe da homicídios chegava à cena, juntamente com a perícia, a encontrava 

ocupada por agentes, foram os primeiros policiais que ali chegaram, bem como por populares 

que transitavam aleatoriamente pela área imediata em busca do nada, apenas satisfazendo uma 

curiosidade mórbida, mostrando ostensivamente o descumprimento à legislação. Por mais que 

se queira imputar a estas pessoas algum tipo de sanção pelo fato de estarem descumprindo 

uma norma, talvez o maior erro esteja no fato de que policiais, onde presumidamente 

passaram por uma academia de polícia e tiveram uma formação completa, franquearam o 

ingresso destes populares na cena do crime, que é exclusividade da perícia. Ano após ano este 

fato se repete, uma prova cabal desta conclusão está no fato de, ainda nos dias de hoje, 

presenciar-se este comportamento errôneo das pessoas. 

Dados reais apresentados pela SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) indicam 

uma triste realidade no que concerne ao percentual de casos de homicídios elucidados no 

Brasil, ou seja, de acordo com uma reportagem apresentada no jornal O GLOBO, a qual se 

encontra disponível na página eletrônica http://oglobo.globo.com/politica/de-falta-de-

material-para-foto-locais-de-crime-nao-preservados-2694271, encontram-se dados relativos a 

elucidação de homicídios dolosos, bastante assustadores, ou seja, a matéria apresenta que, 

enquanto o Brasil soluciona todos os anos, em média, de 5% a 10% dos homicídios, os 

Estados Unidos resolvem 65% dos casos; a França, 80%; e a Inglaterra chega a uma 

taxa de solução de homicídios de 90%. Certamente este baixo índice de elucidação em 

nosso país, deve-se a uma fragilidade da prova técnica, tendo em vista a necessidade de um 

local devidamente preservado, bem como uma aparelhagem técnico científica digna para que 

os resultados possam ser irrefutáveis. O próprio ARTAX, utilizado neste trabalho de pesquisa 

para detecção de elementos químicos em evidências criminais, pode ser uma excelente 

ferramenta dentro dos laboratórios forenses, face a sua tripla facilidade, ou seja, ser 

econômico, ser transportável facilmente para a cena do crime e apresentar rapidez na 

detecção, tendo que foram necessários, apenas, 300 s (trezentos segundos) para que o 

experimento fosse concluído e com o sucesso que os resultados mostraram. Quando um 

trabalho pericial de alto nível é realizado num ambiente adequado, tudo converge para o 

sucesso da obtenção dos objetivos propostos. Dois exemplos que podem ser citados, um em 

São Paulo e o outro no Rio de Janeiro, respectivamente, foram o caso Nardoni, e o caso da 

juíza Patrícia Aciole onde, em ambos os casos, a vítima sofreu homicídio doloso e, graças a 

um trabalho pericial com alto grau de cientificidade, ambos os casos foram solucionados. 

http://oglobo.globo.com/politica/de-falta-de-material-para-foto-locais-de-crime-nao-preservados-2694271
http://oglobo.globo.com/politica/de-falta-de-material-para-foto-locais-de-crime-nao-preservados-2694271
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     Face a certeza de que evidências e vestígios são elementos essenciais para que possamos 

efetuar confrontos que sejam convergentes com o local periciado, face a consciência de que a 

física aplicada à pesquisa forense é uma verdadeira aliada para que se defina uma linha de 

investigação  segura, de cunho científico seguro, irrefutável e face ao extremo convencimento 

de que os locais de homicídio, idôneos, isolados, livres da presença de pessoas estranhas à 

pesquisa pericial, foram criados procedimentos para que a cena de um crime seja 

verdadeiramente preservada. Esta cena se torna um rico laboratório de pesquisa para o perito 

criminal que a examinará, pois, quer encontre, um fio de cabelo, ou uma superfície contendo 

impressão datiloscópica latente, quer encontre uma amostra contendo possíveis 

micropartículas de pólvora retiradas da empunhadura de um cadáver, ou um estojo, quer 

encontre uma cápsula, ou um projétil, quer visualize manchas de sangue por gotejamento 

formando trilhas, trilhas estas cujo desenho indica a trajetória seguida por alguém, ou 

manchas de sangue por espargimento, quer observe seja uma mancha de sangue por 

escorrimento convergente com o posicionamento da vítima, ou uma marca de pneumático 

desenhada no leito viário devido a passagem de um automóvel, quem sabe usado pelo agente 

homicida,  enfim, tudo que estiver neste cenário precisa estar devidamente preservado. Ao se 

proceder uma avaliação da conformidade com o que reza no Código de Processo Penal 

concernente ao cuidado na cena do crime é necessário que se constate tal conformidade, pois, 

assim sendo, quem poderá refutar a cabal prova material caso ela aponte o caminho da 

elucidação?  

     Por mais que no Brasil a cultura da não preservação ainda esteja muito enraizada, esta 

dissertação vem esclarecer a necessidade da mudança deste paradigma, bem como apresentar 

como esta mudança poderá ser devidamente administrada.  
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GLOSSÁRIO 

 

Área Imediata - É a área onde o crime ocorreu, a qual deverá ser devidamente isolada para a 

realização dos exames periciais.       

 

Ato Delituoso - É um ato praticado por uma pessoa, o qual caracteriza uma ação criminosa. 

 

Autoridade Policial – É uma autoridade investida pelo poder público para administrar a 

polícia judiciária, no sentido de apurar infrações penais na apuração da autoria. Cabe enfatizar 

que nenhum outro policial, a não ser o delegado de polícia, quer civil, quer federal é a 

autoridade policial.  

 

Cadeia de Custódia - Muitas vezes no decorrer de um processo em que uma determinada 

pessoa foi indiciada pela autoridade policial e denunciada pela promotoria, uma prova pericial 

é questionada pela defesa, tendo em vista que a integridade desta prova no seu percurso, desde 

a coleta até a conclusão pericial, não foi devidamente preservada. Assim sendo, a cadeia de 

custódia caracteriza-se pela forma como um determinado objeto coletado na cena do crime é 

devidamente embalado, documentado e preservado no seu trajeto até o laboratório forense de 

destino. 

 

Cartucho de Munição - É a unidade munição das armas de percussão, ou seja, pistolas, fuzil, 

bem como revólveres. São quatro os principais elementos de um cartucho de munição de arma 

de fogo raiada, e de percussão central: estojo, pólvora (ou carga propelente), projétil e 

a espoleta (com carga de inflamação). 

 

Crime - É toda conduta típica, antijuridíca (ou ilícita) e culpável, praticada por um ser 

humano. Em um sentido vulgar, crime é um ato que viola uma norma moral. Num sentido 

formal, crime é uma violação da lei penal incriminadora. No conceito material, crime é uma 

ação ou omissão que se proíbe e se procura evitar, ameaçando-a com pena, porque constitui 

ofensa (dano ou perigo) a um bem jurídico individual ou coletivo.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estojo
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propelente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proj%C3%A9til
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espoleta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_penal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pena_(Direito)
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Criminalística - É a ciência que se utiliza do conhecimento de outras ciências para extrair 

informações dos vestígios relacionados a infração penal. 

 

Delito – É definido como qualquer fato voluntário punível pela lei penal. Qualquer fato 

ofensivo às leis ou aos preceitos da moral. 

 

Elucidação de um crime – Esclarecimento de um ato delituoso. Cabe esclarecer que é 

imprescindível haver a preservação numa cena de crime, pois a busca de materialidade 

somente poderá ter sucesso se a cena do fato estiver verdadeiramente preservada. 

 

Estojo de Munição - É o componente de união mecânica do cartucho, apesar de não ser 

essencial ao disparo, já que algumas armas de fogo mais antigas dispensavam seu uso, trata-se 

de um componente indispensável às armas modernas. O estojo possibilita que todos os 

componentes necessários ao disparo fiquem unidos em uma peça, facilitando o manejo da 

arma e acelera o intervalo em cada disparo. Atualmente a maioria dos estojos são construídos 

em metais não-ferrosos, principalmente o latão (liga de cobre e zinco), mas também são 

encontrados estojos construídos com diversos tipos de materiais como plásticos (munição de 

treinamento e de espingardas), papelão (espingardas) e outros. A forma do estojo é muito 

importante, pois as armas modernas são construídas de forma a aproveitar as suas 

características físicas. 

 

Evidência Criminal - Pode ser qualquer elemento, desde objetos grandes aos itens 

microscópicos, produzido durante a execução de um crime e coletado no local ou em locais 

relacionados. Considerando todas as fontes de informação disponíveis em investigações 

(como, por exemplo, confissões, testemunhas, vídeo-vigilância), a evidência material 

desempenha um papel central e especialmente importante. Excetuando-se as provas materiais, 

todas as outras fontes de informação sofrem com problemas de confiabilidade limitada. A 

evidência material, quando identificada e apropriadamente tratada, oferece a melhor 

perspectiva para prover informações objetivas e confiáveis envolvendo o incidente sob 

investigação. 

Para que um objeto coletado na cena do crime se transforme numa evidência é necessário que 

se constate que este material tem cabal relação com o fato. Tal constatação advém dos 
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resultados dos exames periciais laboratoriais. Assim sendo, para que esta evidência não seja 

desconsiderada na fase processual é imprescindível uma cadeia de custódia que seja confiável. 

 

Exame Pericial – Exame realizado por profissional especialista, legalmente habilitado, 

destinado a verificar ou esclarecer determinado fato, apurar as causas motivadoras deste, ou o 

estado, a alegação de direitos ou a estimação daquilo que é objeto de litígio ou processo. O 

exame pericial, quando solicitado é realizado pelo perito criminal e, após todas as análises e 

confrontos adequados, tudo é consignado na peça técnica, que é o laudo pericial. 

 

Exame Residuográfico - O exame residuográfico destina-se a revela, dentre outras 

substâncias, a presença de micro partículas de chumbo nas mãos das pessoas que fizeram 

uso de arma de ou são suspeitas de tê-lo feito. É utilizado mais frequentemente pelos Peritos 

Criminais da Seção Técnica de Crimes Contra a Pessoa, além da Seção Técnica de Pericias 

Especiais. Àquela relacionada com ocorrências, dentre outras, envolvendo pessoas vítimas 

de disparo de arma de fogo (Suicídio ou Homicídio) e a outra (Equipe Especial) entre 

policiais e infratores da lei. O objetivo do exame é, portanto, verificar a existência de 

partículas de chumbo ou de outras substâncias na pele das mãos.  

 

Homicídio - É um crime, vem do latim "hominis excidium", e consiste no ato de uma pessoa 

matar outra. É tido como um crime universal, sendo punido em praticamente todas as culturas. 

No Direito Penal Brasileiro, o homicídio, em termos topográficos, está inserido no capítulo 

relativo aos crimes contra a vida do Código Penal, sendo o primeiro delito por ele tipificado., 

caracteriza-se pela violenta hominis caedes ab hominis injuste patrata, ocisão violenta de um 

homem injustamente praticada por outro homem (vale lembrar que alguns homicídios são 

"justos" do ponto de vista legal, por exemplo, se decorrente de defesa pessoal). A diferença 

entre homicídio doloso e homicídio culposo é que, apenas no primeiro, o agente homicida tem 

a intensão de matar. 

 

Impressão Digital (tecnicamente datilograma ou dermatoglifo) - É o desenho formado pelas 

papilas (elevações da pele), presentes nas polpas dos dedos das mãos, deixado em uma 

superfície lisa. As impressões digitais são únicas em cada indivíduo, sendo distintas inclusive 

entre gêmeos univitelinos. Tal característica, chamada unicidade, as faz serem utilizadas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAmeos_univitelinos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Unicidade&action=edit&redlink=1
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como forma de identificação de pessoas há séculos. Num local de crime ocorrido no interior 

de um imóvel ou no interior de um veículo é fundamental a presença do papiloscopista para 

que se faça uma pesquisa papiloscópica in loco. 

 

Inquérito Policial – É o conjunto de diligências realizadas pela polícia visando a investigar o 

fato típico e a apurar a respectiva autoria. Todo crime deverá ser notificado à autoridade 

policial e registrado num procedimento na delegacia de polícia. Assim sendo, a partir deste 

registro, cabe à autoridade policial a instauração do inquérito policial, onde se diligenciará 

para buscar provas que demonstrem materialidade e indique a autoria do crime, procedimento 

que será desenvolvido durante a investigação policial. 

 

Isolamento de um Local de Crime – É a proteção aplicada a um local onde tenha ocorrido um 

delito, possibilitando, consequentemente, um levantamento pericial eficaz. 

 

Laudo Pericial – É uma peça técnica onde são consignados o resultado de um exame de corpo 

de delito. Caso o laudo pericial se refira a um exame de local de crime que não fora 

preservado, o perito criminal poderá descrever a descaracterização da cena na peça técnica. 

 

Local de Crime – É uma área física onde ocorreu um fato, que caracterize um delito, não 

esclarecido até então, o qual poderá ter sido cometido contra uma pessoa ou contra um 

patrimônio. Portanto, onde ocorreu uma infração penal. Cabe acrescentar que um local de 

crime poderá ocorrer tanto numa área externa, quanto numa área interna. 

 

Local de Crime Idôneo – Local preservado, ou seja, onde não houve nenhum tipo de violação 

e nenhum trânsito de pessoas pelo local delimitado. Assim sendo podemos inferir que, um 

local de crime idôneo é aquele que foi apresentado à perícia de forma semelhante ao momento 

em que os fatos ocorreram. 

 

Local de Crime Inidôneo – Local onde já houve trânsito de pessoas, onde vestígios e 

evidências foram deslocados ou suprimidos. Num local de crime inidôneo, muitas vezes, 

foram usados produtos químicos, com o objetivo de se remover manchas de sangue; bem 

como foram subtraídos, por exemplo, elementos de munição em torno do cadáver, 

descaracterizando a cena original. Nesta cena alterada, o próprio cadáver foi manipulado 
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onde, ou o retiraram da posição inicial, ou documentos foram retirados antes da chegada da 

equipe de perícia. 

 

Mancha de Sangue por Escorrimento – É aquela que se forma sob um ferimento, indicando 

que a vítima permanecera na mesma posição. É através deste tipo de mancha de sangue que o 

perito criminal verifica se o cadáver foi deslocado de sua posição original. 

 

Manchas de Sangue por Espargimento – São também classificadas como manchas de sangue 

por  golpeada. 

 

Manchas de Sangue por gotejamento – São formadas devido a queda de gotas de sangue, 

tendo em vista a ação da gravidade. Dependendo do formato da circunferência da gota, poder-

se-á estimar a altura da queda. Cabe acrescentar que, quando a vítima encontra-se em 

movimento, a gota apresenta, ao cair, uma inclinação, formando-se um filete que indica o 

sentido de movimento da vítima. 

 

Necropsia – Autópsia, necrópsia ou exame cadavérico é um procedimento médico que 

consiste em examinar um cadáver para determinar a causa e modo de morte e avaliar 

qualquer doença ou ferimento que possa estar presente. É geralmente realizada por um 

médico especializado, chamado de legista num local apropriado denominado morgue, 

ou necrotério. 

 

Papiloscopista - É o profissional especializado em trabalhar com a identificação humana, 

geralmente através das cristas de fricção da pele. Usualmente, essa identificação é feita com 

base nos desenhos papilares presentes nos dedos (dactiloscopia) e das palmas das mãos 

(quiroscopia), bem como dos artelhos e plantas dos pés (podoscopia). Ele e responsável pela 

coleta de vestígios papiloscópicos nos locais de crimes e em suportes diversos que tenham 

relação com o evento, o papiloscopista tem importante participação na identificação de 

vítimas desconhecidas e, principalmente, nos casos em que os cadáveres encontram-se em 

adiantado estado de putrefação. 

 

Perito Criminal - É o servidor público, policial ou não, pertencente aos quadros dos Institutos 

de Criminalística, dos Institutos de Perícias, e dos órgãos de Polícia Científica e afins, que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exame
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Legista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morgue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Necrot%C3%A9rio
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está devidamente investido, por concurso público, nos cargos de nível superior elencados na 

Lei 12.030/2009. O Perito Criminal está, a serviço da justiça, especializado em encontrar ou 

proporcionar a chamada prova técnica ou prova pericial, mediante a análise científica de 

vestígios produzidos e deixados na prática de delitos. As atividades periciais são classificadas 

como de grande complexidade,  em razão da responsabilidade e formação especializada 

revestidas no cargo. O perito oficial, agindo por requisição da autoridade judicial, pelo 

ministério público ou pela autoridade policial, estuda o corpo (ou objeto envolvido no delito), 

refaz o mecanismo do crime (para saber o que ocorreu), examina o local onde ocorreu o delito 

e efetua exames laboratoriais, entre outras coisas. 

 

Perícia Criminal -  A perícia criminal é uma atividade técnico-científica prevista no Código de 

Processo Penal, indispensável para elucidação de crimes quando houver vestígios. A atividade 

é realizada por meio da ciência forense, responsável por auxiliar na produção do exame 

pericial e na interpretação correta de vestígios. 

Projétil -  É uma munição disparada de uma arma de fogo, que é impulsionada pelos gases 

oriundos da queima da pólvora. Pode ser dividido em quatro tipos, a saber: (i) Expansivo 

(Dum Dum) - o projétil tem uma ponta oca e riscos na parte de fora. Quando ele encontra um 

objeto aquoso ou gelatinoso como um órgão animal, abre como se fosse uma flor, fazendo 

uma verdadeira cratera dentro do alvo. O dano é tão grande que seu uso é proibido em 

guerras. (ii) Encamisado - O projétil tem um revestimento de cobre, náilon ou outro material 

que deslize pelo cano da arma melhor que o chumbo. Resultado: o tiro sai com 

mais velocidade, o que melhora a precisão e o alcance do disparo, (iii) Traçante - Tem uma 

pequena quantidade de fósforo na base ou na ponta do projétil que se incendeia a quando da 

combustão da pólvora ou devido ao atrito com o ar deixando um rastro luminoso visível a 

olho nu na escuridão e (iv) Explosivo - Após o disparo, a carga líquida contida no interior do 

projétil (normalmente mercúrio ou glicerina) sofre uma aceleração violenta, e se comprime 

para trás; quando a munição atinge o alvo, a substância se expande para frente. Nesta 

expansão, o líquido empurra a ponta da munição, que se projeta para frente. Com isso, a 

munição se fragmenta tal qual uma granada, podendo causar ferimentos gravíssimos em um 

raio de até 20 centímetros a partir do ponto de impacto 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dundum
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dundum
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1ilon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chumbo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Velocidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Precis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atrito
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Glicerina
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Granada_(arma)
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Polícia – É a organização administrativa que tem por atribuição impor limitações à liberdade 

(individual ou em grupo) na exata medida necessária à salvaguarda e manutenção da ordem 

pública. Cabe esclarecer que, enquanto a polícia militar é uma polícia ostensiva, que visa a 

prevenção, a polícia civil é a polícia judiciária, investigativa, com a função de apurar as 

infrações penais e respectivas autorias. 

 

Prova – É o instrumento por meio do qual se forma a convicção da autoridade judiciária a 

respeito da ocorrência ou incorrência dos fatos controvertidos no processo. 

 

Prova Criminal – É aquela utilizada para demonstrar a ocorrência, ou não, de uma infração 

penal e as circunstâncias que possam influir no julgamento da responsabilidade e da 

individualização das penas. As provas criminais forma a convicção a respeito da autoria e 

materialidade da infração penal, das condições de antijuridicidade e culpabilidade e de todos 

os demais elementos necessários para fundamentar uma decisão condenatória ou absolvitória. 

 

Vestígios – É todo material bruto que o perito constata no local do crime ou faz parte de um 

determinado exame pericial, material este que deverá ser examinado adequadamente, muitas 

vezes submetido a um exame laboratorial específico, no sentido de se verificar se este vestígio 

está ou não relacionado com a cena do crime. É por esta razão que é imprescindível que os 

primeiros policiais que chegarem à cena do fato, isolem-na, a fim de que vestígios não sejam 

perdidos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Cena de homicídio, plantão de 28 de março de 2010 da Divisão de 

Homicídio, (JUNIOR, Helio Martins, 2010) 

Figura 34 – Mostra estojo na cena de crime acima referida, (JUNIOR, Helio Martins, 

2010) 
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Figura 35 – Mostra vestígio na cena de crime, plantão de 21 de fevereiro de 

2010 da Divisão de Homicídio, (JUNIOR, Helio Martins, 2010) 

 

Figura 36 – Mostra projéteis e estojos coletados da cena de um crime, plantão 

de 28 de fevereiro de 2010 da Divisão de Homicídio, (JUNIOR, Helio Martins, 

2010) 

Projéteis Estojos 
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Figura 37 – Mostra projéteis coletados da 

cena de um crime, plantão de 23 de março 

de 2010 da Divisão de Homicídio, 

(JUNIOR, Helio Martins, 2010) 

 

 

 

Figura 38 – Mostra mancha de sangue por 

escorrimento da cena de um crime, plantão 

de 11 de abril de 2010 da Divisão de 

Homicídio, (JUNIOR, Helio Martins, 

2010) 

 

Figura 39 – Mostra manchas de sangue por gotejamento na cena de crime, plantão 

de 21 de janeiro de 2011 da Divisão de Homicídio, (JUNIOR, Helio Martins, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 


