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RESUMO 

 

A Química Forense é a aplicação de conceitos científicos no campo legal e 

judicial. Esta área científica é muito ampla, abrange numerosas linhas de pesquisa e 

é geralmente considerada de grande fascínio e continua a nos propiciar popularidade 

crescente. Este trabalho consiste em um breve estudo sobre impressões digitais, uma 

área da perícia criminal que utiliza técnicas físico químicas para revelação. Além disso 

trabalho tem como finalidade desenvolver e esclarecer assuntos que não são muito 

abordados nas disciplinas da Universidade Federal Fluminense mas que também 

agregam valor ao graduando de Química. O que é a Química Forense? Qual o papel 

da Química Forense em investigações criminais? Qual a história e origem do estudo 

das impressões digitais? Quais são os métodos de identificação de caracterização de 

uma digital? Todas estas questões serão levantadas e esclarecidas no decorrer desta 

monografia e mostrará outra opção de mercado ao graduando e profissional da 

Química diferente da indústria e das escolas. O currículo de química da UFF não 

contempla nenhuma disciplina de química forense, dentro desse aspecto, esta 

monografia apresenta, aos alunos que estejam concluindo o curso de química e 

mesmo aos profissionais, alguns aspectos de uma área diferente das tradicionais para 

ingressar no mercado profissional. 

 

Palavras-Chave: Química Forense; Perito Criminal; Impressão Digital; Investigação 

Criminal, Papiloscopia 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Forensic Chemistry is the application of scientific concepts in the legal and judicial 

field. This scientific field is very wide, is generally considered of great fascination and 

continues to provide the increasing popularity. This work consists a brief study on 

fingerprints, an area of criminal expertise that uses chemical techniques for revelation. 

Besides that, this work aims to develop and clarify issues that are not much discussed 

in the disciplines of the Federal Fluminense University, but also add value to the 

chemistry graduate. What is Forensic Chemistry? What is the role of Forensic 

Chemistry in criminal investigations? What is the history and origin of the study of 

fingerprints? Which are the characterization methods of identifying a digital? All these 

questions will be raised and clarified in this monograph and  will show another market 

option to the chemistry graduate and professional other area besides industry and 

schools. There are few people who know the criminal area, so this monograph brings 

students and professionals who are looking for a career to join an alternative in the 

chemical area that is not much discussed but that is very wide and has a large labor 

market. 

 

Keywords : Forensic Chemistry, forensics expert, Fingerprint, Criminal Investigation, 

Papiloscopia. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CIÊNCIA FORENSE E QUÍMICA FORENSE 

Em um sentido mais abrangente, a ciência forense é uma aplicação dos 

conceitos científicos para questões jurídicas. Nestas disciplinas científicas incluem-

se a biologia, a patologia, a antropologia, toxicologia dentre várias outras, inclusive 

a química.1  

A química forense, por sua vez, é uma área especializada da ciência forense 

que envolve a aplicação de seus princípios e técnicas no campo de investigação 

forense. O papel da química forense em investigações criminais é abrangente, 

variando de técnicas usadas para coletar e preservar evidências criminais até para 

procedimentos químicos mais complexos com a finalidade de identificar certos 

elementos e substâncias. Os resultados de investigação forense podem ter sérios 

impactos na vida dos envolvidos, portanto, os procedimentos utilizados durante a 

análise forense devem estar cuidadosamente reguladas a fim de garantir a acurácia 

e a integridade dos resultados experimentais.2 

É importante ressaltar que a química forense não está apenas vinculada à 

ocorrências criminais. Apesar de ser a primeira associação que nos vem à mente 

quando se pensa no assunto, os conhecimentos relacionados à química forense 

podem ser aplicados em outras esferas como em questões trabalhistas (atividades 

perigosas ou insalubres), ou questões relacionadas ao meio ambiente.3 

Podemos citar como as principais áreas de atuação de um químico forense: 

 Perícias policiais; 

 Perícias trabalhistas; 

 Perícias industriais (alimentos, medicamentos e etc.); 

 Perícias ambientais; 

 Doping desportivo; 
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1.2. PAPILOSCOPIA 

Hoje em dia, um dos métodos mais comuns de identificação de indivíduos é 

realizadoatravés de impressões digitais. A prática de revelação é denominada de 

Papiloscopia e possui três divisões: Poroscopia, Quiroscopia e Datiloscopia. A 

Poroscopia é o estudo das impressões deixadas pelos poros encontrados nas cristas 

papilares. Quiroscopia, a ciência que estuda os desenhos formados pela palma das 

mãos e por último, a Datiloscopia, que é a ciência de estudo dos desenhos papilares 

que se formam na ponta dos dedos (polpa digital), em outras palavras, estudo das 

impressões digitais.4 

1.3. DATILOSCOPIA – IMPRESSÃO DIGITAL 

As impressões digitais são características da pele dos seres humanos e 

podem ser encontradas nos dedos das mãos e dos pés. Estas regiões são 

praticamente os únicos lugares do nosso corpo onde a pele não é lisa. Biólogos 

acreditam que as impressões digitais podem ter sido parte de um processo de 

evolução para promover às mãos e pés regiões ásperas para que a manipulação de 

objetos fosse realizada com maior facilidade.4,5 

As nossas digitais se desenvolvem durante o primeiro estágio da vida: no 

feto. Elas possuem duas características essenciais que as permitem serem usadas 

para identificar um indivíduo: a unicidade e a imutabilidade da digital.5  

             O padrão das linhas nos dedos é único e nunca se encontrou dois seres 

humanos com o mesmo padrão de linhas de impressão digital. Além disso, as digitais 

não apresentam mudanças significativas com o decorrer de adversidades e do 

tempo. As impressões digitais não se alteram ao longo da vida, nem mesmo após a 

morte do indivíduo. Estas características das impressões digitais são para a química 

forense um fator de muita utilidade e precisão, onde testes físico-químicos são 

utilizados para a identificação de criminosos através de suas impressões digitais 

deixadas na cena do crime.2,5 

A Datiloscopia, processo de identificação por impressões digitais, possui os 

seguintes postulados:4 

Perenidade: Propriedade do desenho digital existir desde o período fetal até a morte 

do indivíduo. 
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Imutabilidade: Propriedade do desenho digital não mudar desde o período fetal até 

a morte.4 

Variabilidade:  Propriedade do desenho digital variar de dedo para dedo e ser 

diferente de pessoa para pessoa.4 

Classificabilidade: Propriedade do desenho digital poder ser classificado, podendo 

ser arquivado.4 

 OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O presente projeto tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre 

a impressão digital, uma das abordagens da Química Forense. O estudo aborda 

desde o histórico da impressão digital aos métodos atuais de testes de revelação no 

Brasil e no mundo. 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisão bibliográfica sobre a história da impressão digital na ciência forense; 

 Formação da impressão digital; 

 Elementos da impressão digital;  

 Testes de identificação de digitais; 

 A impressão digital no mundo e no Brasil; 

 

2.3. JUSTIFICATIVA  

Este trabalho tem como finalidade desenvolver o tema de Química Forense 

com ênfase no tópico de impressões digitais, que não é abordado nas disciplinas da 

Universidade Federal Fluminense, mas que também agrega valor acadêmico e 

profissional ao graduando de Química. Este tema mostrará uma área diferente ao 

graduando e profissional da Química onde é aplicado conhecimentos abordados nas 

diversas disciplinas do curso de Química. 
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 HISTÓRICO DA IMPRESSÃO DIGITAL NA CIÊNCIA FORENSE 

 

3.1. INTRODUÇÃO DA HISTÓRIA DA IMPRESSÃO DIGITAL 

A longa história da impressão digital, esta marca imutável de identificação, 

tem sido contada e recontada de variadas formas e por vários anos. Na palma de 

cada mão e pé do ser humano existem características proeminentes de pele que 

singularizam a pessoa diante de todos do resto do planeta. Estas características 

estão presentes nas cristas papilares que deixam marcadas as impressões destes 

formatos quando entram em contato com um objeto. As impressões das últimas 

articulações do dedo são conhecidas como impressões digitais. O uso de impressão 

digital como método de identificação de indivíduos tornou-se comum e o papel da 

identificação é uma ferramenta valiosa e poderosa em todo o mundo.6 

O uso das impressões digitais tem sido feito há milhares de anos e tem sido 

utilizado em várias culturas. As impressões digitais tem sido utilizadas como prova 

de identificação pessoal na China talvez desde os anos 300 A.C, aproximadamente 

em 702 A.C no Japão e nos Estados Unidos desde 1902.1,6 

 

3.2. HISTÓRIA ANTIGA 

Objetos de barro com idade aproximada de 6.000 anos foram descobertos 

em um sítio arqueológico no noroeste da China. Nestes objetos podem ser 

observados claramente marcas de impressões digitais de pessoas daquela época, 

as marcas digitais mais antigas encontradas até hoje. Porém, não se sabe se as 

impressões foram colocadas por acidente ou com propósito específico, como por 

exemplo a criação de padrões ou símbolos.7 

Neste mesmo período Neolítico, marcas de digitais foram deixadas em 

outros materiais por construtores. Assim como qualquer pessoa hoje em dia pode 

deixar sua marca de impressão em cimentos, os primeiros construtores da história 

desse período deixaram suas marcas na argila usada para fazer tijolos.8,9 

Outros artefatos antigos foram encontrados com padrões de digitais que 

foram claramente esculpidos ao invés de deixados acidentalmente. Um exemplo 
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destes artefatos antigos que mostram estas “digitais artificiais” incluem as obras 

megalíticas na tumba em Newgrange na costa da Irlanda (Figura 1).7 

 

Figura 1: Uma das pedras que podem ser encontradas na tumba de NewGrange.9 

A cultura dos chineses foi a primeira conhecida a ter o uso de digitais como 

meio de identificação. Os primeiros exemplos vêm de um documento chinês de nome 

“O volume da investigação da cena do crime - Roubo”, da Dinastia Quin (221 a 206 

A.C.). Neste documento, contém a descrição de como as impressões nas mãos eram 

usadas como forma de evidência.6 

De 221 A.C. até 220 D.C os mais prevalentes exemplos de individualização 

usando impressões digitais era o selo de argila, da dinastia Chin até a dinastia Han. 

Documentos consistindo em enxerto de bambu ou páginas foram enrolados com 

cordas, onde as cordas eram seladas com argila.9 De um lado do selo seria impresso 

o nome do autor, usualmente na forma de um carimbo, e no outro lado seria impresso 

a digital do autor. O selo era usado para mostrar autoria e impedir a violação do 

documento antes de chegar ao leitor pretendido. É reconhecido que este método usava 

tanto as impressões digitais quanto o nome do autor para dar autenticidade para o 

documento oficial.6 

Após a invenção do papel pelos chineses em 105 D.C, tornou-se comum a 

assinatura de documentos via impressão digital. Era uma prática bastante usada na 

China colocar uma impressão das palmas, polegares ou da falange (articulação inferior 

dos dedos) em todos os documentos de contrato.7 

O uso de impressões digitais na China continuou a ser usado na Dinastia Tang 

(617-907 D.C) como visto em contratos de terra, testamentos e lista de soldados. 

Acredita-se que com o uso das impressões digitais na, outras nações na Ásia tenham 

adotado a mesma prática. Por exemplo, no Japão, uma “lei doméstica” decretada em 
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702 D.C exigia o seguinte: “Caso um marido não possa escrever, deixe-o contratar outro 

homem para escrever o documento. Depois de escrever o nome do marido, deve-se 

assinar com sua própria digital.”6,10 Isto mostra a possibilidade de que a nação japonesa 

tinha algum conhecimento sobre impressão digitais como meio de individualização.7 

Nos séculos XVII e XVIII os estudos científicos sobre a impressão digital 

começaram no século 17, com a primeira publicação sobre observações das digitais, o 

artigo publicado no periódico “Transações Filosóficas da Sociedade Real de Londres” 

escrito pelo médico inglês Nehemiah Grew (Figura 2), no ano de 1684.2,11 Grew 

observou que “se alguém pressionar firmemente a palma da mão em um vidro 

transparente, ele pode perceber inúmeras cristas, de igual tamanho e distância, em 

todos os lugares paralelas umas com as outras... elas possuem variadas formas 

esféricas, triangulares e elípticas.”. Entretanto, o artigo de Grew não fez muita menção 

à relação de impressão digital com a possível identificação de um indivíduo.3 

 

Figura 2: Nehemiah Grew13 

 

Em 1685, Govard Bidloo, um anatomista holandês, publicou o livro “Anatomia 

do corpo humano” que incluiu detalhes da pele e das cristas papilares do polegar, mas 

assim como Nehemiah Grew, não abordou a questão da individualização ou 

permanência da digital.6,7 Em 1687, o professor e fisiologista italiano da Universidade 

de Bologna, Marcello Malpighi (Figura 3) publicou o artigo “Em Relação aos Órgãos 

Táteis Externos”, em que a função, forma e estrutura das digitais foram discutidas. Em 

seu artigo, Malpighi notou que os pequenos cumes da pele aumentavam a fricção entre 

um objeto e a superfície da pele.6,7 Como reconhecimento de seu trabalho, uma camada 

da pele foi nomeada como “Extrato Malpighi”, de aproximadamente 1,8 mm de 
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espessura. Assim como Grew e Bidloo, Marcello não relacionou as digitais com a 

identificação de um indivíduo.12 

Por mais que o estudo sobre as digitais tenha sido feito por esses anos, apenas 

em 1788 a singularidade da pele foi reconhecida na Europa. Neste ano, o anatomista 

e doutor alemão Johann Christoph Andreas Mayer escreveu o livro “Placas de cobre 

anatômicas com explicações apropriadas” onde foram detalhados os desenhos-padrão 

das digitais humanas. Em seu livro, Mayer escreveu “Apesar dos arranjos dos cumes 

de pele nunca serem duplicados em duas pessoas, no entanto, as semelhanças são 

maiores entre alguns indivíduos. Em outros, as diferenças são marcantes, apesar das 

peculiaridades dos arranjos serem todos de uma certa semelhança.”15 

 

Figura 3: Marcello Malpighi14 

 

No século XIX, o gravador de madeira e ornitólogo Thomas Bewick publicou 

diversos livros com pássaros e animais desenhados em madeiras. Em três livros 

publicados por ele incluiu-se o desenho de sua marca digital, “Thomas Bewick, his 

mark”, (Figura 4).16 Os cortes de madeira eram muito bem detalhados e é 

desconhecido se Thomas entendia a questão de individualização nas digitais.17 

O primeiro passo concreto de estudos sobre a impressão digital foi feita em 

1823, pelo professor fisiologista checo Johannes Evangelista Purkinje (Figura 5), que 

publicou sua tese. “Comentário à Examinação Fisiológica dos Órgãos da Visão e do 

Sistema Cutâneo”, discutindo nove diferentes padrões de impressão digital: um arco, 

uma tenda, duas presilhas e cinco tipos de espiral (Figura 6).11 
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Figura 4: Marca da digital de Thomas Bewick18 

 

 

Figura 5: Johannes Evangelista Purkinje19 

 

 

Figura 6: Os nove padrões de impressão digital de Purkinje: arco (1), tenda (2), 
presilha (3 e 4) e espiral (5,6,7,8,9).6 

 

Por volta de 1850, a área tinha sido definida para cientistas. Oficiais da lei 

começaram a estudar como as impressões digitais poderiam ser usadas como uma 

ferramenta da ciência forense. Um dos pioneiros neste assunto foi William James 

Herschel (Figura 7), o neto de um dos maiores astrônomos da Inglaterra.3  

Herschel trabalhou como administrador britânico para a Companhia das Índias 

Orientais. Durante seu serviço ele percebeu que os aposentados sob sua administração 

algumas vezes tentavam receber mais de uma vez seus pagamentos de pensão. Para 
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evitar ser trapaceado, Herschel introduziu um sistema que consistia de que cada 

pensionista deixasse sua digital do polegar em um recibo, para indicar que ele tinha 

recebido o pagamento. Além disso, Herschel fez um experimento utilizando a 

impressão da palma da mão como forma de assinatura para o contrato de ligas de 

materiais de um homem nativo da Índia chamado Rajyadhar Konai (Figura 8). O 

contrato foi recebido e aceito como válido. Estes foram os primeiros usos de impressão 

digital usados por um oficial europeu.3,6 O sucesso deste experimento levou Herschel 

para o começo da longa exploração de impressões digitais. Após um tempo ele coletou 

múltiplas digitais de familiares, amigos, colegas e inclusive dele mesmo. Durante seus 

estudos ele reconheceu mais possibilidades de identificação com o uso de digitais, 

especialmente em lutas e prevenção de fraudes.6  

 
 

Figura 7: William James 
Herschel20 

 

Figura 8: Contrato de 165,200 lbs de material feito 
entre Herschel e Konai, com a caligrafia do Konai, 
India, 1858.12 

 

Após sua nomeação como magistrado e coletor em Hooghly, Jaipur, em 1877, 

Herschel pôde instituir o registro de digitais como método de individualização em uma 

enorme base. Herschel estava no comando de tribunais criminais, prisões, pagamentos 

de pensões do governos, todos controlados por impressões digitais.6,16 

Em 15 Agosto de 1877, Herschel escreveu a carta que é referida como 

“Hooghly Letter” ao Inspetor de Cadeias de Bengala e ao Registrador Geral, 

descrevendo suas ideias e sugerindo que o sistema de impressão digital se expandisse 

em outras áreas geográficas. Enquanto a carta propôs mais usos deste meio de 

individualização, ela também explicava a permanência e a singularidade das digitais, 

frutos dos estudos de Herschel.16 
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Sem ter notícias de Herschel, por volta de 1870 o Cirurgião britânico 

superintendente do Hospital de Tsukiji, em Tóquio no Japão, Henry Faulds (Figura 9), 

iniciou estudos sobre impressões digitais, após notar marcas de digitais em cerâmicas 

pré-históricas.11,12 Faulds conduziu de forma independente uma pesquisa que consistia 

em coletas de impressões digitais de macacos e humanos. Em uma carta de data 16 

de fevereiro de 1880 para o famoso naturalista Charles Darwin, Faulds escreveu que 

as digitais eram únicas, classificáveis e permanentes.6,11  

Em outubro de 1880 Faulds enviou um artigo para publicação no jornal Nature 

para informar outros pesquisadores sobre suas descobertas.21 Neste artigo, Faulds 

propôs o uso de digitais como forma de individualização nas cenas de crime e deu dois 

exemplos práticos. Em um exemplo, uma marca gordurosa em um copo revelou quem 

estava bebendo uma bebida destilada. Em outro exemplo, digitais em fuligem em uma 

parede branca exoneraram um acusado.6,21 Faulds foi a primeira pessoa a publicar em 

um jornal o valor da impressão digital como forma de individualização.6 

Paralelamente, o escriturário francês que trabalhava na prefeitura de Paris, 

Alphonse Bertillon, (Figura 10) estava criando um método alternativo para identificação 

enquanto Faulds e Herschel estavam estudando impressões digitais. Em 1879, Bertillon 

começou os seus estudos de medidas corporais de vários indivíduos e concebeu o 

primeiro método científico de identificação que foi amplamente aceito e usado a partir 

de 1882: a antropometria.6,22 

 

 

Figura 9: O Doutor britânico Henry Faulds.23 
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Figura 10: O escriturário Alphonse Bertillon.24 

 

A antropometria é o estudo das medidas corporais para meios de identificação 

e foi usada pela primeira vez no ano de 1882. O método antropométrico de Bertillon, 

também chamado de Bertillonage, constituía de 11 medidas corporais. É um sistema 

complexo de identificação humana e além dos dados descritivos, antropométricos e 

sinais particulares, apresenta uma fotografia da pessoa de frente e de perfil. Com o 

sucesso da antropometria, Bertillon foi nomeado o Chefe do Departamento de 

Identidade Judicial em 1888.22,25 A antropometria é uma forma científica e biométrica 

de individualizar. Este método foi usado em criminosos na maior parte do planeta, 

desde sua criação até por volta do ano 1914. Como a impressão digital se tornou mais 

prevalente depois que os experimentos provaram a sua utilidade, as digitais foram 

adicionadas aos registros antropométricos.  

Com isso, adicionou-se ao registro antropométrico completo de um indivíduo 

10 impressões digitais, além dos outros dados já previamente estabelecidos por 

Bertillon que são as 11 medidas do corpo e 2 fotografias (frontal e perfil).  Embora não 

adotado oficialmente como um único meio de identificação na França ou em outro país 

da Europa, o conceito do uso de impressões digitais estava ganhando força. Nos 

Estados Unidos, em 1882, o primeiro uso conhecido da impressão digital foi feito pelo 

Gilbert Thompson, do Serviço Geológico dos EUA em Novo México (Figura 11). 

Thompson usava sua impressão digital do polegar em documentos para evitar fraudes 

(Figura 12). 
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Figura 11: Gilbert Thompson12 

 

Figura 12: Cheque assinado por Gilbert 
Thompson em 8 de agosto de1882.12 

Ainda no final do século XIX, estudos de impressão digital também foram tomadas 

por um proeminente cientista da época, o britânico Francis Galton (Figura 13), primo de 

Charles Darwin. A maior parte da pesquisa de Galton foi concentrada em questões 

hereditárias, o que o fez chegar ao estudo de antropometria e consequentemente mais 

tarde, em impressões digitais. Galton procurava entender a natureza hereditária do 

corpo físico e o que isso poderia dizer a respeito do indivíduo.26 

 

 

Figura 13: Sir Francis Galton12 

 

 Aproximadamente em 1885, Galton fazia medidas corporais dos visitantes que 

se voluntariavam em seu laboratório antropométrico. Eles foram medidos por dezessete 

maneiras distintas. Estas medidas eram gravadas em um cartão que foi copiado e dado 

para os visitantes como uma lembrança. A partir desta data, ele percebeu a correlação 

do comprimento do antebraço com a altura e derivou o primeiro exemplo do que os 
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estatísticos agora chamam de coeficiente de correlação (um valor numérico 

identificando a força da relação entre variáveis). 3,6,17 

Galton continuou a tomar medidas antropométricas e adicionou a impressão de 

polegares e em seguida a impressão de todos os 10 dedos da mão. Como autor do 

primeiro livro científico sobre impressão digital em 1892, intitulado de “Finger Prints”, 

Francis Galton estabeleceu que impressões digitais são únicas e permanentes. Ele 

ainda concluiu que não existia conexão entre digitais e características individuais com 

a pele. O livro também incluiu o primeiro sistema de classificação das impressões 

digitais e provou o que Herschel e Faulds já suspeitavam: as impressões digitais não 

mudam com o passar do tempo e nenhuma digital é exatamente igual a outra.6,17,22 

Um outro pesquisador importante desse período foi Juan Vucetich (Figura 14). 

Vucetich foi empregado inicialmente como estatístico no Departamento Central de 

Polícia em La Plata, Argentina, até sua promoção ao cargo de chefe da Agência de 

Identificação Antropométrica. Vucetich, depois de estudar a pesquisa de Galton, 

começou a realizar experimentos com digitais em 1891. Ele gravouas impressões 

digitais dos criminosos e inventou seu próprio sistema de classificação, chamado de 

Icnofalangometria.8,11,22 O sistema de classificação e individualização de prisioneiros 

de Vucetich, com o uso de impressões digitais, foi o primeiro uso prático da ciência de 

estudos de digitais pelos oficiais de aplicação da lei. Mais tarde, outros países 

procuravam o uso de um sistema de identificação de impressão digital para identificar 

prisioneiros.6  

 

 

 

Figura 14: O pesquisador Juan Vucetich.12 
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Em 1892, em Buenos Aires, Argentina, um assassinato foi desvendado com o 

uso da ciência de impressão digital graças à evidência de uma impressão de um polegar 

encontrado na cena de crime. Neste caso, duas crianças foram encontradas 

assassinadas e a mãe, Francisca Rojas, com um ferimento na garganta. Rojas acusou 

um homem chamado Velasquez pelo crime, alegando que o suposto assassino estava 

com ciúmes dela por causa de uma negação de um pedido de casamento. As 

autoridades locais interrogaram e torturaram brutalmente Velasquez, esperando uma 

confissão. Como Velasquez não confessou, o inspetor Eduardo Alvarez começou a 

perícia examinando a cena do crime e encontrou na porta uma perfeita impressão digital 

em sangue. Treinado por Vucetich para comparar impressões digitais, Alvarez removeu 

a seção da porta com a digital e a comparou com a vítima Francisca Rojas. Quando 

confrontada com a comparação de sua digital, Rojas confessou que ela tinha sido a 

autora do assassinato.27 O caso de Rojas é considerado o primeiro caso de homicídio 

desvendado por uso de impressões digitais. A Argentina se tornou o primeiro país a 

confiar unicamente no uso de impressões digitais como método de individualização.11 

Em 1894, também na Argentina, uma publicação no jornal “La Nacion” feita por 

Francisco Latzina criticava favoravelmente o sistema de Vucetich, sugerindo a 

mudança do nome Icnofalangometria para a atual Datiloscopia, uma palavra constituída 

pelos elementos gregos “dedo”, “escopo”, “observação” e “exame”.22  

Durante esta mesma década em Bengala, na Índia, o funcionário britânico 

Edward Richard Henry (Figura 15) elaborou um método de classificação de impressões 

digitais com a colaboração de Galton. Com a ajuda de dois oficiais de polícia indianos, 

Azizul Haque e Rai Bahaden Hem Chandra, o sistema foi finalmente desenvolvido e 

nomeado de “Sistema Henry”. Depois que o sistema de classificação foi feito e provada 

a sua efetividade, Henry escreveu ao governo da Índia pedindo uma revisão 

comparativa de antropometria e impressões digitais. Após a revisão, o sistema foi tão 

bem aceito que foi considerado superior ao atual sistema Bertillonage, sendo assim 

substituído como o meio primário de identificação na Índia em junho 1897.6,12,22 
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Figura 15: Edward Richard Henry12 

 

Em 1900, Henry publicou o livro “Classificação e usos de impressões digitais” 

descrevendo seu sistema e rapidamente tornou-se popular e em dezembro de 1900, o 

comitê de Belper, na Inglaterra, presidido por Lorde Belper, recomendou que todos os 

registros de identificação criminal fossem classificados pelo sistema de impressão 

digital.11 Com esta recomendação, o sistema de classificação de Henry por meio de 

impressão digital se tornou padrão na Inglaterra e foi adotado na maioria dos países de 

língua inglesa. Em menos de uma década o sistema de Henry foi adotado pela maioria 

dos departamento policiais ao redor do mundo. 3 

Logo no início do século XX, foi feito o primeiro uso sistemático de impressões 

digitais nos Estados Unidos, no ano de 1902, pelo Doutor Henry P. de Forest, da 

Comissão de Serviço Civil de Nova Iorque. De Forest estabeleceu a prática de 

recolhimento de impressão digital dos candidatos à função pública, para evitar que os 

impostores realizassem testes para pessoas que, de outro modo, não seriam 

qualificadas. Os candidatos tiveram o recolhimento de suas impressões digitais ao se 

candidatar, em cada teste e quando eles foram aprovados e prontos para realizar suas 

atividades.28 

Em 1903, após vários meses de recolhimento de digitais de criminosos após a 

libertação, o Capitão James H. Parke (Figura 16) do Estado de Nova Iorque 

desenvolveu o sistema americano de classificação.  O uso do Sistema de Classificação 

Americano e a subsequente coleta de impressão digital de todos os criminosos do 

estado de Nova Iorque foi o primeiro uso sistemático de coleta de impressão digital para 

fins de registro criminalístico nos Estados Unidos. Apesar de o Sistema de Classificação 

Americano não ter obtido ampla aceitação em todo o Estados Unidos, não demorou 

muito para que a ciência das impressões digitais se espalhasse por todo o país.29 
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Figura 16: O Capitão James H. Parke, fundador do primeiro sistema de classificação 
americano.30 

Neste mesmo ano de 1903, uma famosa história conhecida como “o caso Will 

e Willian West” sinalizou a queda do uso de medidas antropométricas estabelecidas 

por Bertillon e favoreceu o uso da impressão digital. Tratava-se do criminoso Will West, 

que ao chegar na Penitenciária Federal de Leavenworth, nos Estados Unidos, afirmou 

nunca ter sido preso anteriormente.31 O agente da prisão tomou as medidas de Bertillon 

e tirou uma fotografia de Will para facilitar a verificação de registros de prisão. Ao checar 

os registros, um homem chamado William West, com medidas antropométricas muito 

parecidas e uma surpreendente semelhança visual com o novo detendo, já havia sido 

encarcerado na prisão de Leavenworth. Os guardas foram enviados para verificar a 

cela de William West por temerem uma suspeita fuga, porém William estava dormindo 

em sua cama. Depois de comparar registros de ambos os homens, o agente da prisão 

parecia incapaz distinguir os homens. Ao tomar e comparar as impressões digitais de 

ambos prisioneiros, notou-se que as digitais eram totalmente distintas. Este caso deixou 

claro que o método de identificação de impressões digitais poderia distinguir a diferença 

de duas pessoas com características físicas muito semelhantes.22,31  

Em 1904 o uso de impressão digital foi instituído no Departamento de Polícia 

de St. Louis com o auxílio de um sargento da Scotland Yard que estava de plantão na 

Exposição Mundial de St. Louis. Algum tempo depois da Feira Mundial de St. Louis, a 

Associação Internacional de Chefes de Polícia (IACP) criou o primeiro repositório 

nacional de impressões digitais da América, chamado de “National Bureau of Criminal 

Identification”.12 



 

32 

 

Em 1905, o Inspetor Charles S. Colling da Scotland Yard testemunhou a 

individualização da impressão digital de um suspeito em uma caixa de dinheiro. O caso 

envolveu o assassinato de um homem e sua esposa. Dois irmãos, Alfred e Albert 

Stratton, foram os réus. Collins explicou ao júri a classificação de impressões digitais e 

como efetuar uma individualização. Depois, demonstrou as características que tinha 

marcado em um gráfico como uma combinação do polegar direito de Alfred Stratton. 

Collins alegou que em todos os seus anos de experiência, ele nunca encontrou duas 

digitais que tenham mais do que três características em comum. Neste caso, existam 

11 características em comum. Complementando declarações de testemunhas oculares, 

a impressão do polegar direito de Alfred Stratton foi a mais forte evidência no caso. Os 

dois irmãos foram condenados como culpados pelos assassinatos e sentenciados à 

morte. Este caso é referido como o Julgamento do Assassinato Deptford, em referência 

ao endereço onde foi feito o crime, e foi o primeiro julgamento de assassinato na 

Inglaterra onde as impressões digitais foram usadas como evidência.6 

Em agosto 1915, o inspetor Harry H. Caldweel, do Escritório de Identificação 

do Departamento de Polícia de Oakland, Califórnia, escreveu inúmeras cartas aos 

“Operadores de Identificação Criminal” solicitando-lhes que se reunissem em Oakland, 

para formar uma organização para promover os objetivos da profissão de identificação. 

Em outubro de 1915, um grupo de vinte e dois funcionários de identificação reuniram-

se e iniciaram a “Associação Internacional de Identificação Criminal”. Em 1918, a 

organização foi renomeada Associação Internacional de Identificação (IAI) devido ao 

volume de trabalho de identificação não criminal realizado por membros. O dedo 

indicador direito de Francis Galton aparece no logotipo da IAI (Figura 17). A publicação 

oficial do IAI é o “Journal of Forensic Identification”.32  

 

Figura 17: Símbolo da IAI.32 
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Em abril de 1939, a Suprema Corte do Estado de Washington confirmou a 

decisão do Tribunal Superior de King County sobre a condenação de um ofensor 

habitual. Este foi um passo importante, pois a decisão do caso tornou possível condenar 

um ofensor habitual por meio do uso de cópias autenticadas de impressões digitais 

como prova de identidade em vez de exigir que os funcionários de outros locais 

testemunhassem de condenações anteriores para estabelecer o indivíduo como um 

ofensor habitual.6 

Em 1946, o FBI havia processado 100 milhões de cartões de impressões 

digitais em arquivos mantidos manualmente e em 1971, 200 milhões de cartões.12 

Com a introdução do sistema automatizado de identificação de impressões 

digitais (AFIS), os arquivos foram posteriormente divididos em arquivos criminosos 

informatizados e arquivos manualmente mantidos.12 
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  FORMAÇÃO DA IMPRESSÃO DIGITAL 

4.1. A ESTRUTURA DA PELE HUMANA 

A pele é o maior órgão do corpo humano e sua espessura varia de 0,5 a 6 

mm.22 Ela é de extrema importância, envolvendo todo o nosso corpo e determinando o 

nosso limite com o meio externo, protegendo nossos órgãos internos como uma capa 

protetora. Nossa pele é formada por três camadas: Hipoderme, derme e epiderme, 

respectivamente da parte mais profunda para a mais externa (Figura18).34 

 

Figura 18: Estrutura da pele.35 

 

 

A hipoderme é a camada mais profunda da pele. Ela é composta por feixes de 

tecido conjuntivo e é nela que se encontram as células de gordura do corpo, as veias e 

os músculos.22,34 

A derme, a camada entre a hipoderme e a epiderme, contém a raiz dos pelos, 

nervos, terminações nervosas e vasos sanguíneos e linfáticos.22,34  

A epiderme é a camada superior e visível da pele, que é cerca de 15 a 40 vezes 

mais fina que a derme. Ela é composta por 15 a 20 camadas de células mortas ou que 

estão próximas do fim de sua vida celular que são regularmente vertidas.36 
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 O local de interseção da derme e a epiderme não é regular, pois se 

interpenetram formando ondulações que são chamadas de papilas dérmicas. As 

papilas dérmicas são formadas por cristas papilares e sulcos interpapilares. Elas são 

responsáveis pelos desenhos em relevo, observáveis a olho nu, que originam as 

impressões papilares (impressões digitais).  A Figura 19 abaixo representa a pele 

humana contendo as cristas e os sulcos das papilas, onde a crista é a parte mais 

elevada da pele e os sulcos as fendas que separam as cristas umas das outras.22 

 

Figura 19: Desenho da pele representando as cristas (elevações) e os sulcos 
papilares (fendas).22 

 

 

Estas ondulações se tornam mais evidentes onde a pele é mais espessa, como 

nos pés e palmas das mão, dando origem às nossas digitais. Além disso, as papilas 

dérmicas possuem formas distintas para cada pessoa e esta é a característica mais 

importante que faz com que as digitais possam ser usadas como método de 

identificação humana, nenhuma digital é idêntica à outra, mesmo no caso de irmãos 

gêmeos.22,34,36 As papilas dérmicas se desenvolvem no feto após 11 semanas de idade 

gestacional. Na figura 20 abaixo, pode-se ver a imagem da superfície da pele de um 

feto de 11 semanas de idade gestacional formando as linhas papilares. 
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Figura 20: Imagem de uma superfície dérmica do polegar de um feto (11 semanas 
de idade gestacional).36 

 

4.2. A IMPRESSÃO DIGITAL E SEUS ELEMENTOS 

As linhas papilares da polpa digital (parte carnuda da ponta dos dedos onde se 

retira a impressão digital) são as partes que mais interessam no estudo de impressões 

digitais. As extremidades das pontas dos dedos possibilitam o desenho digital. Elas 

oferecem maior funcionalidade quanto à sua forma de reprodução, seja em uma tinta 

ou como naquelas deixadas acidentalmente em um local de crime.12,22 Portanto, pode-

se definir que a impressão digital ou datilograma (Figura 21) é a reprodução do desenho 

digital de um dedo em um suporte qualquer.12 

 

Figura 21: Datilograma ou Impressão digital.22 
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4.3. TIPOS DE IMPRESSÃO DIGITAL 

Existem três tipos de impressão digital que podem ser encontradas em uma 

cena de crime. São elas:36 

Impressões visíveis ou patentes: São as impressões digitais reproduzidas 

diretamente com o contato em uma superfície, como por exemplo tintas, pós, sangue 

ou algum outro tipo de material que possa se depositar sobre as cristas papilares. Por 

serem visíveis, esse tipo de impressão digital não necessita de aplicação técnica para 

ser revelada e é geralmente fotografada para ser analisada futuramente.36,37 

Impressões latentes ou invisíveis: São as impressões deixadas pela 

transferência de óleos e outras secreções corporais em uma superfície. Elas podem se 

tornar visíveis através de técnicas elétricas, químicas ou físicas. As impressões latentes 

apresentam uma parte diminuta da superfície do dedo e podem ser muito difíceis de se 

manter sua integridade. Por essas razões, as impressões latentes ocasionam inúmeros 

erros nos processos de comparação de digitais pois contém menos detalhes do que as 

impressões retiradas em condições controladas.36,37 

Impressões modeladas ou plásticas: São as impressões digitais depositadas 

em algum material macio que possa registrar seus detalhes. Temos como exemplos de 

materiais que podem gerar esse tipo de impressão a argila, cera e depósitos de gordura 

nas peças de carros.36,37 

 

4.4. COMPOSIÇÃO DA IMPRESSÃO DIGITAL 

É denominado desenho digita (figura 22) a nomenclatura usada para a 

reprodução das formações papilares existentes na polpa digital. Ele é projetado na 

parte mais externa da pele humana e pode ser observado diretamente nos dedos à olho 

nu. O desenho digital serve de matriz para a formação da impressão digital, através da 

pele humana.38 Esse desenho é formado por linhas negras, brancas e poros. O conjunto 

e disposição desse desenho formam a impressão digital. 
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    Figura 22: Desenho digital de um dedo.39 

 

 

 

 4.4.1 SISTEMAS DE LINHAS 

A impressão digital se divide em três regiões ou sistemas de linhas (Marginal, 

Nuclear e Basilar) que são perfeitamente caracterizados e limitados por linhas 

chamadas de diretrizes, com exceção do tipo de impressão digital Arco, que apresenta 

apenas dois sistemas, o marginal e o basilar. Assim temos:22,38  

 

Sistema Marginal ou linhas marginais 

É a região que se localiza acima do ramo superior das linhas diretrizes até a base 

da unha do dedo. Suas linhas seguem de um lado ao outro do dedo quase 

paralelamente, gerando uma forma abaulada.22 

Sistema Nuclear ou linhas nucleares 

É a região localizada entre os ramos superior e inferior das linhas diretrizes. A 

performance de suas linhas juntamente com a posição onde se encontra o delta 

determina qual é o tipo e subtipo da impressão digital.22 

Sistema Basilar ou linhas basilares 

É a região localizada entre a prega interfalangeana e o ramo inferior das linhas 

diretrizes. Suas linhas seguem de um lado ao outro do dedo mais ou menos paralelas 

como as linhas marginais.22 

Na figura 23, temos a representação das três regiões citadas. 
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Figura 23: Os três sistemas de linhas.40 

 

4.4.2 LINHAS DIRETRIZES. 

As linhas diretrizes são as linhas que, partindo do delta, limitam os sistemas 

basilar e marginal, envolvendo o sistema nuclear. Estas linhas são linhas imaginárias 

criadas para classificar a maioria dos datilogramas. São elas as linhas:38 

Diretriz Basilar: É a linha que limita o sistema nuclear e o basilar38 

Diretriz Marginal: É a linha que limita o sistema nucelar do marginal.38 

 

As linhas diretrizes são linhas que se encurvam nos seus pontos de 

divergência. Além disso, não pode ser tomada como uma linha diretriz se ela for uma 

linha quebrada que forma um ângulo, nem os ramos de uma bifurcação que se abre 

para o núcleo, salvo se houver um curso paralelo entre a bifurcação e o ponto de 

divergência.12 

Na figura 24, temos a representação das linhas diretrizes, delimitando os 
sistemas de linhas. 

 

 

Figura 24: Linhas diretrizes.38 
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4.4.3 DELTA.  

Os deltas são os pontos de encontro que podem estar presentes em uma 

digital. O delta é um espaço triangular formado pelos três sistemas de linhas e localiza-

se no quadrante inferior da impressão digital. O prolongamento de sua forma gera as 

linhas diretrizes que define a divisão de cada uma das regiões ou grupo de linhas. Sua 

principal função é definir o tipo fundamental da impressão digital do sistema 

Vucetich.22,38 

Na figura 25 temos exemplos de tipos de delta que podem ser encontrados 

entre os sistemas de linhas de impressão digital. 

 

Figura 25: Exemplos de formas délticas encontradas em datilogramas.22 

 

4.4.4 NÚCLEO 

O núcleo (figura 26) é a área circunscrita pelo prolongamento dos “braços” de 

um ou mais deltas, ou seja, ele é formado pelas linhas diretrizes. Ele tem grande 

importância no processo de classificação de impressões digitais, pois ele está 

subordinado a condições de suficiência específica para cada tipo de impressão 

digital.39,41 

 

Figura 26: Núcleo de uma impressão digital delimitado pelas linhas diretrizes 
(prolongamento do delta).37 
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4.4.5 PONTOS CARACTERÍSTICOS 

Os pontos característicos são as particularidades das linhas dos datilogramas, 

consideradas isoladamente ou em conjunto, que permitem diferenciar as impressões 

digitais. A legislação brasileira exige que pelo menos doze pontos característicos sejam 

comparados para confirmar a identificação das digitais. Para atestar uma identidade, 

os pontos característicos precisam estar na mesma localização e com a mesma 

nomenclatura, sem nenhum ponto discrepante.22,37,38Seguem abaixo as principais 

figuras denominadas de pontos característicos, retirado do Manual Técnico de 

Datiloscopia do Instituto de Identificação Felix Pacheco: 

 

Figura 27: Pontos característicos das impressões digitais.37 
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Para assinalar os pontos característicos em uma impressão digital, os pontos 

são enumerados seguindo o sentido horário, como mostrado na figura abaixo. 

 

Figura 28: Assinalamento dos pontos característicos: 1 – Forquilha. 2 – Confluência. 
3 – Dupla bifurcação. 4 – Ilhota. 5 – Encarne. 6 – Linha interrompida. 7 – Bifurcação. 
8 – Cortada. 9 e 17 – Deltas. 10 – Encerro. 11 – Emboque. 12 – Tridente. 13 – Eme.  
14 – Cicatriz de Corte. 15 – Laguna. 16 – Pontos. 18 – Empalme. 19 – Arpão. 20 - 
Ponto. 21 – Extremidade de Linha. 22 – Fim de Linha. 23 – Desvio. 24 – Cicatriz de 
Pústula. 37 

 

 

 

 



 

43 

 

4.4.6 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA DE 

VUCETICH 

O sistema de Vucetich é o sistema de classificação originado na Argentina em 

1891 e que posteriormente foi adotado no Brasil. As classificações são realizadas de 

forma numérica para facilitar o arquivamento e pesquisa no arquivo datiloscópico. As 

classificações consistem em quatro grupos fundamentais:22 

Arco: O Arco é o datilograma que normalmente não apresenta delta, formado 

por linhas que atravessam ou tendem a atravessar o campo digital. Este tipo de digital 

apresenta em sua trajetória formas quase paralelas e abauladas ou alterações 

características. No sistema de Vucetich ele é representado pela letra “A” para os 

polegares e número 1 para os demais dedos. A figura abaixo mostra tipos de digitais 

do tipo Arco22,39 

 

Figura 29: Exemplos de digitais do tipo Arco.39 

 

Presilha Interna: A Presilha Interna é o datilograma que apresenta delta 

localizado à direita da impressão digital exposta e apresenta um núcleo formado por 

uma ou mais laçadas abertas para o lado esquerdo do observador. Ela é representada 

pela letra “I” para os polegares e pelo número 2 para os demais dedos. Abaixo segue 

a imagem de exemplos de presilha interna.22,39 
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Figura 30: Exemplo de digital Presilha Interna.39 

 

Presilha Externa: Assim como na Presilha Interna, a Presilha Externa apresenta 

um delta, porém desta vez ele é situado à direita do observador. Esta presilha apresenta 

linhas que, partido da direita, vão ao centro do desenho, curvam-se e voltam ou tendem 

a voltar ao lado de origem, formando uma ou mais laçadas. A Presilha Externa é 

representada pela letra “E” para os polegares e o número 3 para os demais dedos. A 

figura abaixo mostra exemplos de presilhas externas.22,39 

 

Figura 31: Exemplos de Presilhas Externas.39 

 

Verticilo: Verticilo é o datilograma que é caracterizado pela presença de um 

delta à esquerda e outro à direita do observador e um núcleo de forma variada, 

apresentando no mínimo uma linha curva à frente de cada delta.22,39 Ele é representado 

pela letra V para os polegares e pelo número 4 para os demais dedos.22 A figura abaixo 

apresenta alguns exemplos de Verticilos. 
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Figura 32: Exemplos de Verticilos.39 

 

Estudos indicam que cerca de 60% dos datilogramas arquivados no Brasil sejam 

de digitais do tipo Presilha, 35% do tipo Verticilo e apenas 5% do tipo Arco.22 Outro 

sistema muito semelhante para classificação de digitais é o proposto por Edward Henry 

na Inglaterra que, diferente do sistema de Vucetich, faz a divisão do grupamento do tipo 

arco em arco plano e arco angular.6,12 

 TESTES DE REVELAÇÃO DE DIGITAIS 

Os testes de detecção de digitais são utilizados para revelar impressões 

papilares latentes. Ao entrar em uma cena de crime, a perícia observa os objetos 

deslocados da posição original para verificar se há vestígios papilares. A detecção de 

digitais envolve três passos principais: localizar a digital, desenvolver ou aprimorar suas 

propriedades e preservar a digital. Um dos pontos mais cruciais que afetam a revelação 

das digitais é o tipo de superfície em que as digitais estão depositadas pois o tipo de 

material poderá definir qual a melhor técnica a ser utilizada. O princípio básico da 

revelação digital é o fato de que quando uma pessoa toca em uma superfície com seus 

dedos, uma pequena quantidade de secreção de suor das glândulas sudoríparas é 

deixado na superfície de uma digital. Este resíduo humano consiste majoritariamente 

de água, que dissolve um pequeno percentual de uma variedade de sólidos. A tabela 

abaixo mostra a composição química que normalmente pode ser encontrada na 

secreção das glândulas sudoríparas.3,5,42 
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Tabela 1: Compostos químicos normalmente excretados no suor humano.3 

COMPOSTOS QUÍMICOS ENCONTRADOS NAS SECREÇÕES DAS GLÃNDULAS 

SUDORÍPARAS 

ORGÂNICOS INORGÂNICOS 

AMINOÁCIDOS ÁGUA 

URÉIA CLORETOS 

ÁCIDO ÚRICO ÍONS METÁLICOS 

ÁCIDO LÁTICO SULFATOS 

MONOSSACARÍDEOS E DISSACARÍDIOS FOSFATOS 

CREATININA AMÔNIA 

COLINA  

 

Apesar da concentração destes compostos serem muito baixas, com exceção 

da água, eles são de grande importância pois podem ser relevantes em certa reações 

químicas características onde a impressão digital possa ser revelada.3 

 

Técnica do pó: 

A Técnica mais utilizada entre os peritos é a técnica do pó. Ela consiste na 

aplicação de uma fina camada de pó sobre o local onde a perícia acredita que possa 

haver vestígios de impressões digitai. O pó determinado adere-se sobre os compostos 

químicos presentes na secreção do suor humano e pode interagir como ligação de 

hidrogênio ou força de van der Walls. Entretanto, a técnica do pó precisa ser realizada 

com cautela pois sem o devido cuidado as cerdas do pincel podem danificar a 

impressão digital, o que pode torná-la inviável. Outros instrumentos para promover a 

aderência do pó nas digitais podem ser utilizados, como por exemplo o spray de 

aerossol.3,5,22,42. A tabela 2 mostra os pós mais utilizados pelos peritos e suas 

composições. 

 

Tabela 2: Pós mais utilizados na revelação de impressões digitais latentes.42 
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A figura 33 mostra a aplicação da técnica do pó para a revelação de uma impressão 

digital latente. 

 

Figura 33: Ilustração do uso da técnica do pó com pincel na revelação de 

digitais.42 

O uso do pó ideal varia de acordo com a superfície e condições climáticas que se 

encontra a impressão digital latente. Por isso, a variedade existente de pós permite ao 

perito a melhor aplicação para reservar a integridade da digital.5 

 

PÓS PRETOS COMPOSIÇÃO (%) 

Pó óxido de Ferro 
Óxido de Ferro 

Resina 
Negro-de-fumo 

50% 
25% 
25% 

Pó dióxido de manganês 

Dióxido de manganês 
Óxido de Ferro 
Negro-de-fumo 

Resina 

45% 
25% 
25% 
5% 

Pó negro-de-fumo 
Negro-de-fumo 

Resina 
Terra de Fuller 

 
60% 
25% 
15% 

PÓS BRANCOS COMPOSIÇÃO (%) 

Pó de óxido de titânio 
Óxido de titânio 

Talco 
Caulin 

60% 
20% 
20% 

Pó de carbonato de chumbo 

Carbonato de chumbo 
Goma arábica 

Alumínio em pó 
Negro-de-fumo 

80% 
15% 
3% 
2% 



 

48 

 

Técnica do vapor de iodo: O iodo pode ser usado para revelar impressões devido 

a sua característica de sublimação. Esta técnica normalmente é utilizada quando a 

impressão digital encontra-se em recipientes pequenos. Para ocorrer a sublimação é 

necessário que o iodo absorva calor, seja do próprio ar da respiração humana ou do 

calor do nosso corpo. O vapor interage fisicamente pelo processo de adsorção com 

ácidos graxos presentes nas secreções de suor humano deixadas na cena do crime, 

observando-se uma cor acastanhada e revelando assim o desenho papilar. A figura 

abaixo apresenta uma digital revelada pelo teste de iodo em papel.5,22,43 

 

Figura 34: Impressão digital revelada em papel pelo teste de vapor de iodo.43 

Uma vantagem que esta técnica tem em relação às demais é o fato dela poder 

ser usada primeiro sem comprometer outros testes posteriores, como a do pó.42 

Revelação com nitrato de prata: Devido à existência de cloretos na secreção de 

pele, o nitrato de prata pode ser utilizado como agente de revelação, formando cloreto 

de prata de cor acinzentada quando exposto à luz. Após revelada, a impressão digital 

deve ser fotografada antes que a região vazia entre as cristas papilares formem um 

borrão no desenho, pois esta região também acaba reagindo com o nitrato de prata. 

Nesta técnica, a superfície de interessa é imersa em um recipiente contendo solução 

de 5% de nitrato de prata durante meio minuto. O produto da reação é 

consideravelmente insolúvel em água à temperatura ambiente. A figura abaixo 

representa a reação do nitrato de prata com o cloreto contido no suor humano.22,42,43 

 

Figura 35: Reação do nitrato de prata com o cloreto contido no suor humano.42 
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Revelação com ninidrina: A ninidrina (figura 36) é a técnica mais popular para 

detecção de digitais no papel. Ao reagir com aminoácidos produz uma coloração 

púrpura bem intensa que pode ser usada para revelar impressões digitais latentes. 

Esta técnica é melhor utilizada em superfícies porosas, como o papel e a madeira não 

tratada. A técnica é feita com uma solução de 0,5% de ninidrina em etanol ou 

acetona. A solução é borrifada na superfície que tenha possíveis impressões digitais e 

a aparência de uma cor púrpura revela a existência da digital. A cor começa a se 

desenvolver em poucas horas e o processo pode ser acelerado através de 

aquecimento até 100ºC por cinco minutos em um micro-ondas. A figura abaixo 

mostra a revelação digital feita pela técnica da ninidrina.4,5 

 

 

Figura 36: Molécula da ninidrina.4 

 

 

 

Figura 37: Impressões digitais reveladas com solução de ninidrina.42 
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O mecanismo genérico da ninidrina encontrado na literatura pode ser descrito na 

figura 38 abaixo:22,43  

 

Figura 38: Mecanismo da ninidrina43. 

Técnica do DFO: A DFO, diazafluorenona, (Figura 39) é um análogo da ninidrina que 

possui muito maior capacidade de revelação. Ela é muito aplicada em superfícies 

porosas como papel e cartolina. O DFO é muito útil em revelações de digitais latentes 

e sangue. A aplicação demanda a utilização de fonte de luz tipo azul forense.22,43 

A figura abaixo mostra a estrutura molecular do DFO: 

 

Figura 39: Diazafluorenona43. 
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5.1. AFIS–AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM 

Antes da revolução industrial e das migrações em massa do campo para as 

cidades, as pessoas viviam principalmente em comunidade rurais onde todos se 

conheciam e pouco se precisava se identificar. Com isso, não haviam forças policiais, 

penitenciárias e poucos tribunais. À medida que as cidades se tornavam 

superpovoadas, as taxas de criminalidade começaram a subir e os criminosos 

começaram aparecer em um mar de anonimato. Diante destes fatos, os departamentos 

de polícia tiveram que encontrar meios práticos de identificação e os sistemas de 

identificação de Bertillon e o Sistema de Henry emergiram e rapidamente se 

espalharam pelo mundo no final do século XIX e no começo no século XX. O final dos 

anos de 1960 e 1970 marcou o desenvolvimento do chip de silício e com isso os 

desafios inerentes à sistemas de identificação pareciam estar prontos para soluções de 

processamento de dados. Nesta época, o FBI gastou milhões de dólares no 

desenvolvimento de um sistema de leitura de digitais e com isso ocorreu o nascimento 

do Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais (AFIS). O AFIS é 

utilizado em várias instituições públicas de segurança de vários países e sua função é 

comparar uma impressão digital com impressões previamente arquivadas em seu 

banco de dados do sistema.6,12,22 

Para um AFIS funcionar, ele necessita de uma base de dados já estabelecida, que 

consiste nas impressões digitais de todos os criminosos que são presos na região. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, todos os departamentos municipais das polícias da 

Carolina do Norte submetem cartões de impressões digitais de criminosos, chamados 

de ten-print, para o departamento de investigações do estado. Estes cartões são 

digitalizados por um dispositivo óptico específico e arquivado na base do sistema.22 Ao 

implementar o AFIS, todos os cartões de impressões digitais existentes em arquivo 

manual da agência devem ser digitalizados e posteriormente transferidos para o 

computador. Após a tarefa árdua de transferir as milhares de digitais, elas devem ser 

codificadas uma a uma e uma cópia de cada cartão é remetida ao FBI para ser 

incorporada à base do sistema criminal nacional.12,22 

Após a incorporação de todas as impressões digitais na base de dados, o AFIS 

poderá executar duas funções.12  
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A primeira delas é a pesquisa de registro de prisão de um indivíduo. Caso uma 

pessoa for presa e se recusar a se identificar, as impressões digitais da pessoa serão 

inseridas no sistema e o AFIS procura em sua base de dados impressões digitais 

similares às fornecidas e então o perito conseguirá determinar qual delas combina 

exatamente com a do indivíduo. Caso o preso não tenha nenhum registro anterior, suas 

cópias das digitais serão adicionadas à base de dados do AFIS e estarão disponíveis 

para uma consulta posterior caso o indivíduo seja preso novamente.  A segunda função 

do AFIS é a habilidade de procurar em seu banco de dados, impressões digitais 

semelhantes às cópias latentes encontradas nas cenas de crime. Ao coletar uma 

impressão digital no local de crime, o perito consegue confrontar a digital com a base 

de dados do AFIS, que seleciona as impressões mais parecidas com a digital 

coletada.22 

O AFIS foi introduzido no Brasil no final do ano de 1979 nos institutos de 

identificação da Bahia e de São Paulo. Cada sistema tinha a capacidade de armazenar 

4 milhões de registros. Hoje o sistema já está implantado em todo o país, sendo feita a 

identificação separadamente em cada estado. O sistema consegue armazenar mais de 

15 milhões de digitais.12,44 

Com o passar do tempo o uso de impressões digitais ganhou muita popularidade. 

Devido à sua praticidade, atualmente o processo de identificação através de sistemas 

biométricos como AFIS é utilizado não somente em identificação criminal, mas também 

em outras aplicações, como sistemas de controles de acesso, bancos, licença para 

dirigir, celulares entre outros. 

 

 CONCLUSÃO 

De acordo com o que foi revisado, é inegável o fato de que a química forense é 

uma área abrangente e de extrema importância no que diz respeito de identificação de 

criminosos. Os postulados da datiloscopia permitem a confiabilidade no sistema, visto 

que nunca foi encontrado na história da humanidade uma impressão digital igual à 

outra.Com o avanço tecnológico, a aplicação da datiloscopia ganhou uma nova 

dimensão e a informatização do sistema tornou-se algo fundamental devido ao 

crescimento populacional. Apesar destes avanços, a identificação no Brasil é feita 

separadamente por cada estado, o que impede que um indivíduo tenha identidades em 
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vários estados do país devido à falta de interação dos institutos de identificação. Com 

isso, a interação dos institutos de identificação torna-se essencial para o melhor 

aproveitamento desta arma tão poderosa que é a impressão digital. 
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