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RESUMO 

No presente trabalho é apresentada uma metodologia alternativa para a 

quantificação de resíduos de arma de fogo no corpo humano através do 

processo de análise digital de imagens. Para tal, confeccionou-se uma câmara 

de LED e otimizou-se o método. O mesmo consiste em coletar o GRS com um 

esparadrapo e adicionar rodizonato de sódio à amostra, a fim de formar o 

complexo com o Pb2+ (um dos elementos integrantes do GSR). A formação do 

complexo gera uma coloração rosada/roxeada que pode ser analisada ao inserir 

o esparadrapo na câmara de LED e registrar com uma fotografia (imagem digital) 

por meio de celular. Após o registro, a imagem é enviada a um computador e o 

tratamento da mesma ocorre com um software de livre acesso para a análise de 

imagens (ImageJ) a intensidade de cor do complexo é obtida. Os valores da cor 

complementar à observada são convertidos em valores de absorbância e 

correlacionados à massa de analito, sendo possível sua quantificação, por ser 

diretamente proporcional a massa do Pb2+ na amostra. O método se mostrou 

proporcional a massa no intervalo de 0,1 a 0,4 µg. Esses valores foram 

suficientes para a determinação do Pb2+ nas amostras. 

 

 

Palavras-chave: GSR, Rodizonato de sódio, Imagens Digitais 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

      At this essay is presented an alternative methodology for the quantification of 

firearm residues in the human body through the digital image analysis process.  

For this, a LED camera was made to optimize the method.  It consists of collecting 

the GSR with an adhesive and adding sodium rodizonate to the sample to form 

the complex with Pb2+ (one of the integral elements of the GSR).  The complex 

formation generates a pinkish/ purple coloration that can be analyzed by inserting 

the adhesive into the LED camera and recording with photograph (digital image) 

by cell phone.  After the registration, the image is sent to a computer and its 

treatment is made by an open access software for image analysis (ImageJ) the 

color intensity of the complex is obtained.  The color values complementary to 

the observed color are converted into absorbance values and correlated to the 

analyte mass, being possible your quantification, since it is directly proportional to 

the mass of Pb2+ in the sample. The method was proportional to the mass in the 

range of 0,1 to 0,4 µg.  These values were sufficient to the determination of the 

Pb2+ in the samples. 

 

 Key words: GSR, Sodium Rodizonate, Digital Image 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A ciência forense é formada por um conjunto de áreas especializadas em 

trabalhar com investigações e resoluções criminais. Na perícia criminal, os peritos 

realizam análises de cenas de crime e/ou dos objetos pertencentes as mesmas, 

exames laboratoriais e emitem laudos que constituem prova técnica na investigação 

dos delitos (RODRIGUES; SILVA; TRUZZI, 2012). O perito tem a função de analisar 

tais delitos, fornecendo a diagnose diferencial, caracterizando os fatos como: suicídios 

e homicídios, por exemplo. A atuação se estende também a situações como: 

acidentes de trânsito e crimes ambientais, de modo que os peritos criminais devem 

avaliar todos fatores que constituíram tais cenas (ROLITA, 2010). 

Grande parte dos crimes ocorrem através da utilização de armas de fogo, 

principalmente nos casos de homicídio. Segundo o atlas da violência de 2018, 

apresentado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o índice de 

homicídios no Brasil por arma de fogo cresceu consideravelmente nos últimos anos, 

atingindo marcas três vezes superiores aos países europeus (CERQUEIRA et al., 

2018). Nesse tipo de crime, conta-se com a participação de peritos criminais que 

atuam no setor de balística, que dentre os diversos tipos de exames realizados pode-

se destacar a busca pela correlação entre os projéteis encontrados na cena no crime 

e/ou na vítima e a arma de fogo utilizada (CALAZANS; CALAZANS, 2005). 

Para identificar o suspeito de ser autor de um disparo de armas de fogo, os 

peritos criminais podem realizar a busca por resíduos de arma de fogo (conhecidos 

como GSR, proveniente do inglês gunshot residue) depositados sobre o possível 

atirador. As coletas, em pessoas vivas, são realizadas em até 6 horas após a 

realização do disparo, e em até 12 horas se o mesmo permanecer sob custódia. 

(JUSTIÇA, 2013)  

Após a etapa de coleta dos GSR, é realizado uma análise química para 

identificação dos mesmos. Classicamente, a análise química é feita por meio de teste 
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colorimétrico para a confirmação da presença de chumbo (metal presente na maioria 

dos GSR) com a adição do reagente rodizonato de sódio. Em casos positivos, o 

complexo formado apresenta uma coloração azul-violeta quando neutro e 

rosa/avermelhada quando em pH ácido (CHEMELLO, 2007). 

     Desta forma, o presente projeto propõe a quantificação de GSR a partir da 

técnica de análise digital como aprimoramento do método colorimétrico. Neste caso, 

a metodologia desenvolvida também será baseada na formação do complexo de 

rodizonato de chumbo, mas o sistema de quantificação será constituído do tratamento 

das imagens digitais obtidas do sistema contendo o complexo colorido. As imagens 

serão obtidas por meio de fotografia via celular em uma câmara de LED confeccionada 

e tradadas pelo programa gratuito na rede ImageJ. O método proposto apresenta as 

vantagens de ser mais sensível e reprodutível que o teste tradicional, além de barato 

e de fácil aplicabilidade. Permitindo também a quantificação de chumbo na amostra, 

que com uma boa técnica de coleta, fornece informações relevantes como a região 

do corpo que estão presentes e em maior ou menor quantidade. Esta informação 

auxilia na determinação da dinâmica do evento, sendo de extrema importância na 

investigação criminal.  

      Uma vez que o aumento de crimes cometidos com a utilização de armas de 

fogo pela sociedade brasileira exige cada vez mais preparação e eficiência da perícia 

criminal nesses casos, é notória a necessidade de aprimorar os métodos de detecção 

de GSR através do desenvolvimento de um método barato, de fácil aplicabilidade e 

com maior precisão. A análise mais detalhada sobre a formação do complexo de 

rodizonato de sódio com chumbo torna os laudos mais conclusivos, auxiliando a 

perícia criminal através de uma técnica prática e promissora.  

O presente projeto irá contar com a utilização de diversas armas de fogo para 

detecção de GSR. Para tal, amostras reais foram coletadas em um stand de tiro
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Homicídios decorrentes do uso de arma de fogo no Brasil 

O uso da arma de fogo resultou na morte de quase 1 milhão de pessoas no Brasil 

entre os anos de 1980 e 2016. De 1980 a 2003 o índice subiu de 40% a 71,1%, devido 

a mobilidade urbana e a defasagem na segurança pública do país na época, que 

geraram uma verdadeira corrida armamentista. Este índice só estagnou com a 

implementação do Estatuto do desarmamento, realizada em 2003, e manteve-se 

aproximadamente neste valor até 2016. Enquanto isso, o índice de mortes por outros 

meios seguiu constante desde 1990, como pode ser observado na Figura 1 

(CERQUEIRA et al., 2018). 

 

Figura 1: Gráfico dos índices de homicídio por arma de fogo e outros 
meios no período de 1980 a 2016 no Brasil. (Fonte: Atlas da violência 2018 – 
IPEA) 
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2.2 A arma de fogo 

A arma de fogo é caracterizada como uma arma de arremesso, uma vez que 

causa danos e produz efeito à distância de quem a manuseou, sendo, também, uma 

arma que independe de força física, uma vez que funciona ao pressionar o gatilho.  

O mecanismo de disparo de uma arma de fogo ocorre com a presença do cartucho 

de munição (Figura 2), no qual mantém a pólvora e o projétil integrados em um mesmo 

corpo por meio do estojo. Este estojo, que geralmente é formado por 70% m/m de 

cobre e 30% m/m de zinco, possui em sua base uma espoleta que após o 

pressionamento do gatilho, irá se deformar, sendo a responsável por fornecer a 

energia iniciadora do disparo. Em seguida, a chama produzida pela espoleta entra em 

contato com os grãos da pólvora, que inicia sua combustão, através da qual libera 

diversos gases. A expansão desses gases, juntamente com a alta temperatura 

interna, impulsiona o projétil em altas velocidades (CHEMELLO, 2007). 

 

 

 

 

 

Ao disparar uma arma de fogo, diversos resíduos são expelidos e ficam 

depositados no ambiente, bem como no corpo do atirador. Porém, a parte do corpo 

com maior quantidade de resíduos irá variar de acordo com a posição da arma em 

relação ao atirador na hora do disparo. Estes resíduos são provenientes do projétil e 

da pólvora, e sua composição é em grande maioria composta por partículas 

elementares de chumbo, bário e antimônio (CHEMELLO, 2007). 

Figura 2: Estrutura do cartucho de munição. (Fonte: SINDESPE - 
Introdução Bélica, 2014) 
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2.3 A química do disparo da arma de fogo 

O disparo de uma arma de fogo produz determinada quantidade de resíduos 

de compostos sólidos e gasosos que são expelidos no acionamento do gatilho. Tal 

quantidade varia conforme diversos fatores, sendo estes: as condições do ambiente, 

a distância entre a arma e o alvo, o estado de conservação da arma, a deposição de 

resíduos provenientes de outras fontes sobre o alvo, a conservação e o tipo do alvo, 

o ângulo de penetração do projétil. Porém, apesar dos fatores citados acima, a 

proporção de Pb2+/Ba2+/Sn2+ é relativamente constante, devido ao fenômeno físico 

que é sempre igual (acredita-se que é devido à energia dos disparos). Desta forma, a 

partir da proporção de distribuição desses elementos, as assinaturas químicas para 

cada tipo de arma de fogo são únicas. Sendo possível a identificação do GSR. 

(FREITAS, 2010) 

2.4 Métodos de análise de GSR 

A identificação de GSR é de extrema importância na resolução dos casos da 

perícia criminal. E com o passar do tempo o aperfeiçoamento dos métodos de análise 

trouxe novas alternativas para a detecção desses resíduos.  

À princípio, eram realizados apenas testes colorimétricos com fins qualitativos 

para identificar a presença de GSR, como por exemplo o teste da parafina e o teste 

de Griess. Porém, por não atingirem os objetivos com eficiência, ou darem resultados 

falso positivos os mesmos começaram a cair em desuso. Com o avanço da perícia 

criminal, iniciaram-se as análises a partir de métodos instrumentais, utilizando apenas 

o teste colorimétrico com rodizonato de sódio para um teste qualitativo inicial 

(DUARTE, 2014). 
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2.4.1 Teste colorimétrico com rodizonato de sódio 

       O teste colorimétrico com rodizonato de sódio baseia-se na reação de 

formação do complexo de chumbo com rodizonato de sódio (Figura 3), um método de 

baixa sensibilidade, porém de fácil aplicabilidade (DUARTE, 2014) 

Este método é realizado borrifando uma solução acidificada de rodizonato de 

sódio em diferentes meios de coleta (stub ou swab) contendo os resíduos. A coloração 

rosa/avermelhada (em meio ácido) ou azul-violeta (em meio neutro) indica a presença 

de chumbo e a formação do complexo. O método é eficaz, porém, a instabilidade da 

coloração do complexo é um fator prejudicial na análise (DUARTE, 2014). 

2.4.2 Métodos de análise instrumental 

A identificação definitiva do GSR deve ser feita a partir da confirmação da 

presença dos três elementos presentes no GSR: chumbo, bário e antimônio. Os 

métodos de análise instrumental são mais precisos e têm a capacidade de 

identificação dos três compostos, entretanto tem como desvantagem seu custo mais 

alto, que constitui um problema grave para a realidades dos departamentos de perícia 

criminal no país. Pode-se destacar alguns métodos de análise instrumental para 

identificação de GSR: a análise por ativação com nêutrons (NAA), espectrometria de 

absorção atômica (AAS) e microscopia eletrônica de varredura acoplada (MEV), 

sendo esta última a mais utilizada (DUARTE, 2014) 

Figura 3: Reação de complexação do rodizonato com o chumbo 
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2.4.2.1 Análise por ativação com Nêutrons (NAA) 

A análise por ativação com nêutrons é uma técnica analítica utilizada de maneira 

quantitativa e qualitativa para análises multi-elementares em amostras dos mais 

variados campos de aplicação. Sendo esta, sensível para alguns elementos de baixa 

concentração e com boa precisão e exatidão. (GONÇALVES, 2002) 

Tal técnica consiste em um bombardeio de nêutrons sobre os átomos dos 

elementos a serem determinados, formando assim isótopos radioativos dos mesmos. 

Este processo causa um decaimento do núcleo, que emite raios gama e a energia 

emitida por esses raios permite identificar os elementos em questão. Já a 

concentração dos elementos é diretamente proporcional à intensidade da radiação 

emitida. Esta técnica se diferencia de outras técnicas analíticas, pelo fato das reações 

ocorrerem no núcleo atômico e não nos elétrons orbitais. (DUARTE, 2014).  

Todavia, a utilização da técnica de NAA para a detecção de GSR deu-se em sua 

maior parte na década de setenta, tornando-se uma técnica limitada devido a dois 

fatores: o alto custo (devido a necessidade da utilização de um reator nuclear) e a 

dificuldade de detecção do chumbo, apesar da eficiência na detecção de bário e 

antimônio. (FREITAS, 2010)  

2.4.2.2 Espectrometria de absorção atômica (AAS) 

No meio da década de setenta, a técnica de AAS teve grande desenvolvimento 

ganhando força para utilização na quantificação de GSR. Uma vez que apesar da 

semelhança com a técnica de análise de ativação com Nêutrons (NAA) para 

quantificação de bário e antimônio, essa possuía a vantagem de ter menor custo e 

menor tempo de análise. (FREITAS, 2010) 

A técnica consiste em aquecer a amostra por meio de uma chama, afim de 

vaporizar os átomos no estado fundamental. Estes possuem a propriedade de 

absorver radiação até atingirem o estado excitado, e em seguida a devolvem para o 

meio em forma de fóton de luz. O átomo é excitado através da radiação ultravioleta 

emitida por uma lâmpada de catodo oco (composta pelo mesmo elemento a ser 

identificado na amostra). Se o elemento de interesse estiver presente na amostra, os 
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átomos que foram excitados absorvem frequências específicas emitidas pela luz da 

lâmpada. Em seguida, um seletor de comprimento de onda tem a função de isolar 

estas frequências para que cheguem ao detector. Ao entrarem em contato com o 

detector, a luz será convertida em sinal elétrico para leitura do analista. A 

concentração do elemento é diretamente proporcional à luz absorvida pelos átomos 

que foram excitados. Esta técnica além do custo relativamente baixo, é simples e de 

boa sensibilidade. (FREITAS, 2010) (DUARTE, 2014) 

Sendo assim, a espectrometria de absorção atômica substituiu a análise por 

ativação com nêutrons na quantificação de GSR. Porém, a técnica possui a restrição 

de identificação dos analitos, uma vez que a quantificação é de todos os átomos do 

analito presente. Não sendo possível distinguir se os elementos presentes na amostra 

estavam em sua forma metálica ou combinados a outros elementos. O que dificultou 

a comprovação de que os analitos detectados eram de fato provenientes do disparo 

de arma de fogo, necessitando de informações complementares. Foi quando notou-

se a necessidade da aplicação de um novo método instrumental. (FREITAS, 2010) 

2.4.2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

O método instrumental por MEV é atualmente utilizado na perícia criminal, por 

possuir vantagens como: as imagens possuem altas definições e grande profundidade 

de foco, pode ser utilizado em várias superfícies e em elementos de prova sem uma 

preparação elaborada da amostra. (FREITAS, 2010) 

Na técnica de MEV através de um microscópio eletrônico a amostra recebe a 

incidência de um feixe de elétrons emitidos por um filamento de tungstênio ou 

hexaboreto de lantânio, que interage com os átomos da amostra emitindo elétrons. 

Os elétrons são coletados e um sinal é gerado, mostrado de maneira amplificada em 

um computador. Um analisador de raio X (EDX) é acoplado ao MEV para uma 

distribuição elementar das espécies, sendo a intensidade da emissão do raio X  

diretamente proporcional à concentração dos elementos (DUARTE, 2014), (FREITAS, 

2010). 
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2.5 Técnica de análise digital de imagem 

O uso da técnica de análise digital de imagens tem se tornado mais frequente 

na última década, devido ao avanço de novos softwares e a criação de melhores 

câmeras, sendo cada vez mais implementada na indústria devido ao baixo custo e 

facilidade de monitoramento, de modo a ser considerada uma técnica bastante 

promissora (FOCA, 2004), (GOMES et al., 2008), (TÔRRES et al. 2011), (FEITEIRA 

et al., 2015) e (LOPEZ-MOLINERO et al., 2016). 

A técnica de análise digital começou a ser explorada em 1964 com a 

conversão de exames médicos em dados digitais em um trabalho produzido por 

Robert Steven Ledley (LEDLEY, 1964).  

A base da técnica é o tratamento de informações referentes à cor de imagens 

digitais geradas a partir de substâncias que absorvem radiação na região do visível. 

As imagens digitais apresentam a coloração da radiação refletida, sendo esta 

complementar à radiação absorvida pelos analitos. O estudo destas imagens é então 

baseado no fenômeno de absorção molecular, de maneira análoga à 

espectrofotometria na região do visível (LYRA et al., 2009). 

As imagens digitais são produzidas por um dispositivo capaz de registrar luz. 

Estes dispositivos podem ser: câmeras digitais, scanners, webcams, câmeras de 

celular, entre outros (GOMES et al., 2008), (ZAMORA et al., 2011). A imagem obtida 

é encaminhada a um software e uma área da imagem é selecionada de modo a 

transformar a informação da cor em números, gerando os dados necessários para 

medir a intensidade de coloração de cada unidade dessa imagem. A menor unidade 

de uma imagem digital é chamada de pixel, e cada um atua como um sensor podendo 

captar a intensidade da luz através da combinação das cores vermelho, verde e azul, 

mais conhecido como o sistema RGB (Red, Green and Blue System) (BOTELHO et 

al., 2014) (GAIÃO et al., 2006). 

O sinal analítico pode ser relacionado ao valor obtido para um destes 

componentes (vermelho, verde ou azul), como absorbância em um dos canais. A 

mesma é calculada pelo logaritmo da razão entre o valor obtido em um dos canais na 
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ausência do analito e na presença do mesmo (LYRA et al., 2009), (KOHL et al., 2006). 

Sabendo que o complexo de rodizonato de chumbo possui cor 

roseada/avermelhada em meio ácido, podemos ver no círculo de cores (Figura 4) que 

sua cor complementar será o verde, sendo este então o canal utilizado. 

 

Figura 4: Círculo de cores complementares 

         Para obter o valor analítico “Mean” (análogo a absorbância) seleciona-

se uma área da amostra e geram-se os histogramas referentes aos canais (Figura 5).  

 

Figura 5: Histogramas fornecidos pelo software Image J, nos canais RGB. 
Fonte: Própria 

      Os histogramas nos três canais são gerados para todas as amostras. A 

absorbância em cada canal é calculada a partir dos valores de “Mean” fornecidos 

pelos histogramas utilizando a equação 1:  
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𝐴𝑏𝑠 =  − log
𝑃

𝑃𝑜
       (1) 

Onde,  

P = Valor de “Mean” na amostra 

Po = Valor de “Mean” no branco 
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3. OBJETIVO  

 

3.1 Objetivo geral  

Propor um método analítico eficiente e de menor custo para detecção de resíduos 

de arma de fogo no corpo humano, aprimorando o teste colorimétrico de formação de 

rodizonato de chumbo através da aplicação do método de análise digital de imagem. 

3.2 Objetivos específicos  

 Confeccionar câmara de LED para realização das fotografias e aplicação da 

técnica de análise digital. 

 Procurar formas de estabilizar o complexo, escolhendo o melhor sistema 

tamponante para ampliar o tempo de coloração do rodizonato de chumbo; 

 Determinar melhor faixa de concentração do ligante e do complexante; 

 Determinar melhor objeto de coleta e base para aplicação do complexante; 

 Determinar limite de detecção; 

 Determinar a influência do tempo após a coleta na análise; 

 Coletar os resíduos em um stand de tiro e aplicar o método desenvolvido. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais utilizados  

Neste projeto, para o preparo das soluções foi utilizada uma balança analítica 

da marca Sartorius (Göttingen, Alemanha). E para a medição do pH das soluções foi 

utilizado um pHmetro Metrohm 827 Mobile (Herisau, Suiça) equipado com eletrodo 

Ag/AgCl. Para a obtenção das imagens digitais, foi utilizado um Iphone 8 com câmera 

de resolução de 72 dpi (dots per inch – pontos por polegada). 

4.2 Reagentes utilizados, preparo de soluções e materiais 

Todas as soluções foram preparadas com água ultrapura e todos os reagentes 

empregados ao longo do experimento possuíam grau analítico, sendo assim utilizados 

sem purificações adicionais. 

A solução estoque de Pb2+ foi preparada a partir de uma solução padrão de Pb2+ 

(VETEC, Brasil) de concentração 1000 mg L-1. Uma alíquota de 1 mL retirada da 

solução padrão foi adicionada a um balão volumétrico de 10,0 mL e, posteriormente, 

seu volume completado com água ultrapura, resultando em uma solução de 

concentração 4,83 x 10-4 mol L-1. 

Para a construção da curva analítica foram retiradas alíquotas da solução 

estoque de Pb2+, diluindo-as à concentração desejada em um balão volumétrico de 

10,0 mL, obtendo-se concentrações finais de 2,415 x 10-6 a 1,932 x 10-5 mol L -1.   

A solução do reagente colorimétrico foi preparada a partir da pesagem de 2,6 x 

10-3 g de rodizonato de sódio (ANIDROL, Brasil) diluídos em água ultrapura e 

avolumados em um balão de 25 mL. As soluções estoque de Rodizonato de sódio 

foram preparadas diariamente, quando necessário.  

 O tampão tartarato pH = 2,54 com concentração 0,2 mol L-1 foi preparado a 

partir da dissolução de 11,504 g de tartarato de sódio (ISOFAR, Brasil). A solução teve 

seu pH ajustado de acordo com os objetivos, usando HNO3 1,00 mol L-1 (HEXIS, 

Brasil) previamente existente. Posteriormente, o tampão foi transferido para um balão 

volumétrico de 250,0 mL que teve seu volume completado com água ultrapura. 
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O tampão citrato pH = 2,00 com concentração 1,0 mol L-1 foi preparado a partir 

da dissolução de 58,8 g de citrato de sódio (ISOFAR, Brasil). A solução teve seu pH 

ajustado de acordo com os objetivos, usando HNO3 1,0 mol L-1 (HEXIS, Brasil) 

previamente existente. Posteriormente, o tampão foi transferido para um balão 

volumétrico de 200,0 mL que teve seu volume completado com água ultrapura. 

O tampão fosfato pH = 2,00 com concentração 0,5 mol L-1 já encontrava-se 

previamente preparado. 

O esparadrapo (Cremer, Brasil) utilizado na coleta do GSR e previamente nos 

testes com Pb2+ é impermeável e possui 2,5 cm de largura.  

 

4.3 Procedimento para aquisição da imagem digital 

Confeccionou-se uma câmara de LED para a obtenção das imagens digitais a 

partir de fotografias retiradas por meio de celular Iphone 8 com uma resolução de 72 

dpi (dots per inch – pontos por polegada), 24 bits com formato de imagem e tamanho 

de arquivo de 1574x2100 pixels. As imagens geradas foram aferidas através do 

software Image J (National Institutes of Health, EUA) para obtenção dos dados e 

tratados estatisticamente por planilhas e gráficos construídos em Excel®.  

4.4 Construção da curva analítica 

O estudo da construção da curva analítica de Pb2+ foi realizado em dois 

momentos descritos posteriormente. Sendo a curva final para a aplicação do método, 

a descrita abaixo. Para a aplicação de tal estudo, utilizou-se diferentes soluções de 

Pb2+ (oriundas de diluições da solução estoque) em concentrações distintas, sendo 

estas: 

 Solução de Pb2+ 50 mg L-1 - massa 1x10-1 µg 

 Solução de Pb2+ 75 mg L-1 - massa 1,5x10-1 µg 

 Solução de Pb2+ 100 mg L-1 - massa 2x10-1 µg 

 Solução de Pb2+ 125 mg L-1 - massa 2,5x10-1 µg 

 Solução de Pb2+ 150 mg L-1 - massa 3x10-1 µg 
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 Solução de Pb2+ 175 mg L-1 - massa 3,5x10-1 µg 

 Solução de Pb2+ 200 mg L-1 - massa 4x10-1 µg 

Após o preparo das mesmas, adicionou-se um volume fixo de 20 µL de cada 

solução de Pb2+ em vidros de relógio distintos (sendo este procedimento realizado em 

triplicata). Colocou-os sobre uma placa de aquecimento a 100ºC durante o tempo 

suficiente para a evaporação completa da solução.  

Após a evaporação, coletou-se o Pb2+ com os esparadrapos, a fim de plotar a 

curva analítica das massas de Pb2+. Para isso, adicionou-se 25 µL da solução estoque 

de tampão tartarato e em seguida, adicionou-se 50 µL da solução estoque de 

Rodizonato de sódio em cada esparadrapo.  

4.5 Coleta da amostra  

        No dia a dia da perícia criminal os resíduos de GSR são normalmente 

coletados por swab (uma espécie de cotonete) ou stub (suporte de alumínio com eixo 

central cujo diâmetro é compatível com o porta amostra do equipamento de MEV e 

cuja superfície possui uma fita adesiva dupla face de carbono). (JUSTIÇA, 2013) 

No presente trabalho, a coleta foi realizada por meio de esparadrapo, do dorso 

da mão de dois atiradores. A aderência do esparadrapo na mão dos mesmos foi 

realizada uma vez após cada etapa dos estudos de coleta. As armas utilizadas foram 

Pistola (GLOCK, Áustria) e Revólver (TAURUS, Brasil). Os métodos e estudos de 

coleta encontram-se detalhados no item 5.15 de aplicação do método. 

4.6 Tratamento da amostra 

         Uma vez coletada a amostra de GSR, por meio de esparadrapo, 

adiciona-se sobre a mesma 25 µL da solução de tampão tartarato, e em seguida 50 

µL da solução de rodizonato de sódio.  

        O esparadrapo é inserido na câmara de LED sobre uma placa de toque 

e fotografado, gerando as imagens de interesse. Essas imagens digitais produzidas 

foram, por fim, tratadas com o software Image J, gerando dados relativos a sua 
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coloração. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Construção da Câmara de LED 

        O presente projeto conta com a determinação de resíduos de arma de 

fogo pela técnica de análise digital. Para tal, viu-se necessária a construção de um 

aparelho (câmara de LED) que tornasse viável a aquisição de imagens digitais de 

forma padronizada. Sendo assim, necessitou-se avaliar alguns parâmetros em sua 

confecção como iluminação e distância focal da câmara de LED. 

       A câmara de LED (Figura 6) utilizada para o projeto foi confeccionada a 

partir de uma caixa de sapato com medidas (29,3 cm x 18,3 cm x 10,0 cm). A mesma 

teve seu interior pintado de branco e um tubo de LED de luz branca, para padronizar 

a iluminação, foi acoplado na borda da parte superior interna utilizando cola quente. 

Em seguida, no centro da parte superior externa foi aberto um orifício para que 

pudessem ser realizadas as fotografias e a parte externa da caixa pintada com tinta 

preta fosca. 

 

Figura 6: Câmara de LED 

        Após a confecção da câmara de LED foi necessário realizar um estudo 
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para encontrar a distância focal ideal para a obtenção das imagens digitais.  

O objetivo principal da câmara é que todas as fotos estejam padronizadas, 

tendo assim: a mesma iluminação, mesma distância focal e retiradas de um mesmo 

aparelho celular (para manter a configuração das imagens), de forma a ter as imagens 

obtidas de maneira reprodutível, e por consequência, o sinal analítico, mais intenso e 

preciso.  

       O estudo da distância focal teve início com a adição de uma alíquota de 

200 µL da solução estoque de rodizonato de sódio em uma placa de toque. Em 

seguida, apoiou-se o celular sobre a câmara, a qual tinha uma altura de 10 cm, 

obtendo-se a primeira fotografia. Notou-se a formação de listras pretas (condizentes 

com a difração da luz) indicando que deveriam ser realizadas alterações na posição 

do aparelho celular. Desta forma, optou-se por aumentar a distância entre a amostra 

a ser fotografada e a câmera do aparelho celular. Para tal, foi realizado um teste para 

mais 2 alturas sendo a primeira de 2 cm acima da caixa (12 cm do fundo da mesma), 

notando que nesta as listras pretas diminuíam a intensidade, porém ainda estavam 

presentes. Em seguida, aumentou-se um pouco mais a distância encontrando a altura 

ideal de 4 cm acima da caixa (14 cm do fundo da mesma), onde não havia mais a 

presença das listras pretas, sendo possível confirmar a nitidez, introduzindo um cartão 

e conseguindo ler perfeitamente suas informações (que foram apagadas para o 

presente projeto). Os resultados das três distâncias acima citadas podem ser vistos 

na Figura 7:  
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Figura 7: Estudo da distância focal para câmara de LED 

       Após, determinar a distância focal ideal acoplou-se à câmara de LED 

duas partes de uma caixa de papelão com a altura necessária de 4 cm (a partir da 

tampa da câmara), a fim de apoiar o aparelho celular no momento de produzir as 

imagens digitais.  

5.2 Estudo do melhor sistema tamponante 

       O complexo de rodizonato de chumbo é um composto instável que perde 

sua coloração rapidamente devido à degradação oxidativa. Para aumentar a 

estabilidade e manter a coloração por mais tempo, utilizam-se agentes tamponantes 

(PÁDUA; PG; ROSSI, 1996). 

       Para verificar o melhor agente tamponante, realizou-se um estudo de 

teste de comparação entre 3 tampões, sendo estes:  tampão fosfato 0,5 mol.L-1 (pH = 

2,0), tampão citrato 1,0 mol.L-1 (pH=2,54) e tampão tartarato 0,2 mol.L-1 (pH = 2,32), 

para saber qual daria as melhores condições. Uma vez que projetos anteriores já 

haviam realizado o estudo dos tampões com estes pHs e concentrações. (PÁDUA; 

PG; ROSSI, 1996). 

Sendo assim, avaliou-se suas capacidades tamponantes, estudando os 

tampões nas proporções 1:10 e 1:20 (do volume final de 10,0 mL), seguindo o padrão 

de: 1,00 mL da solução estoque de Pb2+, 2,00 mL da solução de cada tampão e 400 

µL (1:10) e 800 µL (1:20) da solução estoque de rodizonato em tubos de polietileno, 

avolumando com H2O q.s.p 10mL. Analisou-se visualmente a mudança de coloração 
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durante 50 minutos, fotografando as soluções de 5 em 5 minutos, resultando em 11 

fotografias. A partir das mesmas pode-se obter como resultado que o tampão tartarato 

manteve a coloração do complexo mais intensa ao longo do tempo, sendo este 

escolhido como o melhor agente tamponante.  

 

5.3 Estudo de ordem de adição dos reagentes  

Para avaliar se a ordem de adição dos reagentes causava interferência na 

formação do complexo. Para tal, adicionou-se em diferentes ordens 4,0 mL da solução 

estoque de Rodizonato, 2,0 mL da solução de tampão tartarato e 100 µL da solução 

estoque de Pb2+ em tubos de polietileno, avolumando com H2O q.s.p 10,0 mL. Em 

seguida, alíquotas de 200 µL de cada solução foram adicionadas à placa de toque e 

fotografadas na câmara de LED (Figura 8). 

 

Figura 8: Alíquotas das soluções na placa de toque para estudo da ordem 
de adição dos reagentes, que estão discriminados na tabela 1. 

      A ordem de adição dos reagentes correspondentes a cada amostra pode 

ser vista na tabela 1: 

 

Tabela 1: Ordem de adição dos reagentes 

ORDEM A B C D 

1º Pb2+ Rodizonato Pb2+ Tampão 
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2º Tampão Tampão Rodizonato Pb2+ 

3º Rodizonato Pb2+ Tampão Rodizonato 

       A imagem digital (Figura 8) foi monitorada através do software ImageJ, a 

partir de sua coloração.  

       Os dados fornecidos pelos histogramas foram tratados no Software Excel 

2013, onde foi possível gerar o gráfico de comparação da ordem de adição dos 

reagentes (Figura 9). 

 

Figura 9: Gráfico com sinais de absorbância no canal verde 

 

         Por análise do gráfico, constatou-se que as melhores ordens de adição 

são a A e a D e a pior foi a ordem B. Este comportamento deve-se a protonação dos 

oxigênios de carga negativa do rodizonato (Figura 3) ao entrarem em contato com o 

tampão de pH ácido. De modo a não ocorrer a reação de complexação do mesmo 

com o Pb2+. Para a escolha entre a ordem A e a D, optou-se por utilizar a ordem A 

(Pb2+, tampão e rodizonato). Uma vez que na aplicação do método em amostras reais 

o Pb2+ seria o primeiro reagente obtido. 

 

5.4 Influência da concentração de rodizonato de sódio sobre o sinal analítico 

Iniciou-se o estudo para a concentração de rodizonato. Para tal manteve-se o 

volume da solução estoque de Pb2+ fixo em 1,00 mL, assim como o volume da solução 
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de tampão tartarato em 2,00 mL, e variou-se o volume da solução estoque de 

rodizonato de sódio em 20; 40; 100; 200; 400; 1000; 2000; 3000 e 4000 µL 

adicionando-os em tubos de polietileno, avolumando com H2O q.s.p 10 mL. Em 

seguida, alíquotas de 200 µL de cada solução foram adicionadas à placa de toque 

(Figura 10), fotografadas na câmara de LED e os dados gerados no Image J. f 

 

Figura 10: Placa de toque da concentração de Rodizonato de Sódio 

Os dados foram tratados no Software Excel 2013 e o gráfico correspondente 

à curva analítica do Rodizonato de sódio pode ser visto na Figura 11.  
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Figura 11: Gráfico da concentração de Rodizonato de sódio 

               Com base nesse estudo escolheu-se utilizar a concentração de 

2,0x10-4 mol L-1, uma vez que foi o maior sinal dentro do intervalo conhecido. 

 

5.5 Estudo para curva analítica de Pb2+  

           A curva analítica de Pb2+ foi estudado no intervalo de concentração de 

4,83x10-7 até 1,93x10-4 mol L-1, para isso manteve-se o volume da solução estoque de 

rodizonato fixo em 4,00 mL, assim como o volume da solução de tampão tartarato em 

2,00 mL, e variou-se o volume da solução estoque de Pb2+ em 10; 20; 40; 60; 80; 100; 

500; 1000; 2000 e 4000 µL adicionando todas as alíquotas em tubos de polietileno, 

avolumando com H2O q.s.p 10 mL. Em seguida, alíquotas de 200 µL de cada solução 

foram adicionadas à placa de toque (Figura 12), fotografadas na câmara de LED e os 

dados gerados no Image J.       
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Figura 12: Placa de toque para a primeira curva analítica de Pb2+ 

       Os dados foram tratados no Software Excel 2013 e o gráfico 

correspondente à curva analítica de Pb2+ está representado na Figura 13.  

 

Figura 13: Curva analítica de Pb2+no intervalo de concentração de 4,83x10-7 

a 1,93x10-4 mol L-1 
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        Após o tratamento dos dados e do gráfico gerado, notou-se que seria 

necessário diminuir as concentrações de Pb2+, visto que que não foi possível obter-se 

uma tendência linear, provavelmente devido a saturação do sinal em altas 

concentrações. 

        Sendo assim, realizou-se novamente o experimento, porém desta vez 

utilizando uma janela de 50; 100; 200; 400 µL da solução estoque de Pb2+, 

equivalentes a: 2,4x10-6, 4,8 x10-6, 9,7 x10-6 e 1,9 x10-5 mol L-1 respectivamente 

(Figura 14). 

 

Figura 14: Placa de toque para curva analítica de Pb2+ 
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O gráfico gerado para esta curva está representado na Figura 15:

 

Figura 15: Curva analítica ideal de Pb2+ 

       A curva analítica correspondente à nova janela de Pb2+ escolhida, obteve 

coeficiente de correlação linear (R2) igual a 0,9979 para o canal verde e foi ideal para 

a continuação de otimização do método. 

 

5.6 Teste de eluição do Pb2+ em cotonete  

     Uma vez otimizada a metodologia, avaliou-se a etapa de amostragem. 

Foram estudados possíveis materiais de coleta do GSR: cotonete (swab) ou 

esparadrapo, e ver qual deles se adaptaria melhor ao método desenvolvido. Para tal, 

realizou-se um teste de eluição do Pb2+ no cotonete a partir de possíveis soluções 

extratoras, sendo estas:  

 Solução tampão tartarato 0,2 mol L-1 (pH = 2,32); 

 Solução de HCl 10-2 mol L-1; 

 Solução de EDTA 0,1 mol L-1; 

 Solução tampão tartarato 0,2 mol L-1 (pH = 2,32) + Solução de rodizonato 5x10-

4 mol L-1 (nas condições otimizadas); 

 H2O (ultrapura). 
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     Para tal, utilizou-se a solução padrão de Pb2+ (1000 mg L-1) da qual retirou-

se uma alíquota de 10 µL e pipetou-se em um cotonete, deixando-o parado e imerso 

em 10,0 mL de cada uma das soluções citadas acima, por 10 minutos. Este teste foi 

realizado em triplicata.  

     Após o tempo previsto, retirou-se uma alíquota de 1,00 mL de cada 

solução, transferindo-a para o tubo de polietileno, e adicionou-se 4,00 mL da solução 

estoque de rodizonato de sódio e 2,00 mL da solução estoque de tampão tartarato, 

avolumando com H2O q.s.p 10,0 mL. 

      Ao final do processo todas as soluções continuaram incolores indicando a 

não formação do complexo, logo a não extração do Pb2+ pelas soluções extratoras 

testadas. Desta forma foi necessário realizar um novo estudo. 

 

5.7 Estudo da concentração do tampão tartarato 

      Uma vez realizado o estudo do melhor agente tamponante, viu-se 

necessário avaliar a influência do mesmo na estabilidade do complexo e detectar a 

melhor janela para uso do tampão tartarato nas condições fixadas. Desta forma, 

realizou-se um teste usando 1 mL da solução estoque de Pb2+, 2 mL da solução 

estoque de tampão tartarato e 40; 80; 200; 400; 800, 1000; 2000; 3000 e 4000 µL de 

rodizonato em tubos falcon, avolumando com H2O q.s.p 10 mL. Analisando 

visualmente todas as soluções concluiu-se que a melhor janela foi de 200 a 800 µL de 

Rodizonato, uma vez que nos volumes inferiores as soluções ficaram muito claras e 

nos superiores houve precipitação do complexo.  

 

5.7.1 Teste de formação do complexo nas soluções extratoras 

     Uma vez que no estudo anterior não ocorreu a extração Pb2+ do cotonete 

por via das soluções extratoras, viu-se necessário um estudo que verificasse de fato 

a formação do complexo de Rodizonato de chumbo nessas soluções. Para tal, 

adicionou-se em tubos de polietileno, 4,00 mL da solução estoque de rodizonato de 

sódio, 2,00 mL da solução estoque de tampão tartarato, 100 µL da solução padrão de 
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Pb2+ e 3,00 mL de todas as soluções extratoras mencionadas no item 5.7, e avolumou-

se com H2O q.s.p 10mL. 

      Ao fim, notou-se a formação do complexo apenas nos meios de extração 

correspondentes ao: tampão + rodizonato (nas condições otimizadas) e na H2O. 

Sendo assim, constatou-se que a falha do estudo anterior é a não extração do Pb2+ 

do cotonete, optando por mudar as condições do processo.  

 

5.7.2 Teste de eluição de Pb2+ no cotonete em novas condições 

Realizou-se um novo teste de eluição do Pb2+ no cotonete, porém mudando 

algumas condições do experimento, optando-se por avaliar outra estratégia de 

amostragem que fosse mais viável e prática, aumentando o volume da solução padrão 

de Pb2+ pipetada no cotonete para 50 µL (2,415x10-6 mol L-1) que permaneceu em 

repouso por 10 minutos. Em seguida, deixou-o parado e imerso em 10mL de cada 

uma das soluções citadas acima por 1 hora. Finalizou-se a extração colocando as 

soluções com o cotonete em ultrassom por 10 minutos. 

      Após o tempo previsto, retirou-se uma alíquota de 3,00 mL de cada 

solução, transferindo-as para os tubos de polietileno, juntamente com 4,00 mL da 

solução estoque de rodizonato de sódio e 2,00 mL da solução estoque de tampão 

tartarato, avolumou-se com H2O q.s.p 10,00 mL. 

      Após o procedimento as soluções ficaram incolores, o que caracteriza que 

manteve-se a não extração do Pb2+ para a formação do complexo. 

 

5.8 Teste de formação do complexo em outras bases para coleta 

     Uma vez que não foi possível realizar a extração do Pb2+ inserido no 

cotonete, buscou-se novas alternativas de bases para coleta. Sendo então, realizado 

um teste de formação do complexo nessas novas bases: fita crepe, micropore, folha 

A4, filtro de café, papel de microfibra, papel de filtro.  
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     Para tal, pipetou-se 50 µL da solução padrão de Pb2+ (2,415x10-6 mol L-1) 

em cada uma das bases, 50 µL da solução estoque de tampão tartarato e 100 µL da 

solução estoque de rodizonato de sódio (Figura 16).  

 

Figura 16: Teste de formação do complexo em novas bases de coleta 

      Após a aplicação notou-se que na fita crepe e no micropore a solução não 

espalha, ficando uma gota sobre a base incolor. Nas demais bases ocorre a formação 

do complexo, porém como são bases finas perde-se solução, uma vez que a mesma 

ultrapassa e excede a superfície. Optou-se por testar então uma base impermeável: 

o esparadrapo. 

 

5.9 Utilização do esparadrapo como nova base de coleta 

     Até o presente estudo, utilizou-se o Pb2+ em seu estado líquido, em forma 

de solução. Porém, para simular as condições mais próximas à realidade de uma 

coleta, optou-se por aquecer a solução, em vidro de relógio, de modo a evaporar a 

água e deixar apenas a massa de Pb2+ a ser aderida com o esparadrapo. 

     Para iniciar os estudos do esparadrapo como nova base de coleta, 

adicionou-se 10 µL da solução padrão de Pb2+ (1,0x10-2 mg) em um vidro de relógio 
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e colocou-o sobre uma placa de aquecimento a 100ºC até que todo a solução 

evaporasse.  Realizou-se o mesmo teste, porém inserindo o vidro de relógio em um 

dessecador para a evaporação da solução. 

     Após a evaporação, coletou-se o Pb2+ com o esparadrapo e adicionou-se 

40 µL da solução estoque de rodizonato de sódio, notando a formação do complexo. 

Sendo assim, pode-se concluir que a base escolhida foi capaz em coletar o Pb2+ do 

vidro de relógio de maneira eficiente. E o método de evaporação em placa de 

aquecimento foi mais eficiente do que no dessecador, ocorrendo em um tempo de 3 

minutos, enquanto no dessecador demorou mais de 1 hora. 

  

5.10 Estudo de adição do tampão no esparadrapo  

     Como já descrito no estudo realizado no item 5.2, o tampão tartarato 

aumenta a estabilidade do complexo (rodizonato de Pb2+). Sendo assim, optou-se por 

realizar um estudo para determinar a viabilidade do uso do tampão, a partir das 

condições do experimento anterior, visando melhorar a otimização da formação do 

complexo no esparadrapo. 

Para tal, adicionou-se 10, 20 e 30 µL da solução de 50 mg L-1 de Pb2+ em seis 

vidros de relógio, repetindo 2 vezes cada volume. Colocou-os sobre uma placa de 

aquecimento a 100ºC durante o tempo necessário para a evaporação completa da 

solução.  

Após a evaporação, coletou-se o Pb2+ com os esparadrapos, a fim de realizar 

duas curvas analíticas, sendo uma com e outra sem tampão. Para isso, adicionou-se 

50 µL de rodizonato em três esparadrapos referentes aos volumes coletados de Pb2+ 

de 10, 20 e 30 µL, para confecção da curva sem tampão. Em seguida, adicionou-se 

25 µL de tampão e 50 µL de rodizonato nos outros três esparadrapos referentes aos 

volumes coletados de Pb2+ de 10, 20 e 30 µL, para a confecção da curva com tampão. 

As imagens foram geradas na câmara de LED e tratadas no Excel. Com base 

nesses dados foi possível construir curvas analíticas de Pb2+ com a presença de 

tampão tartarato (Figura 17) e sem a presença de tampão tartarato (Figura 18): 
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Figura 17: Curva analítica de Pb2+ com tampão tartarato 

 

 

Figura 18: Curva analítica de Pb2+ sem tampão tartarato 

A partir dos gráficos gerados, pode-se constatar que na presença de tampão 

tartarato a formação do complexo, com o Pb2+ adsorvido pelo esparadrapo 

demonstrou-se ainda mais eficiente. Sendo assim, todos os testes a partir deste 

momento foram realizados utilizando o tampão tartarato. 
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5.11 Estudo para curva analítica de Pb2+ variando a concentração e 

mantendo o volume constante. 

Sabendo que o aplicar o método em amostras reais, teríamos uma amostra 

sólida. Propôs-se uma nova metodologia: a variação da massa de Pb2+ para a 

construção da curva analítica. O procedimento realizado está escrito no item 4.4. 

             Após a adição de 25 µL da solução estoque de tampão tartarato e de 50 µL 

da solução estoque de Rodizonato de sódio em cada esparadrapo. Os mesmos 

correspondentes às sete soluções, em triplicata, foram fotografados na câmara de 

LED e o procedimento de análise e tratamento de dados foi realizado de maneira igual 

aos estudos descritos anteriormente. O gráfico correspondente ao teste encontra-se 

na Figura 19 a seguir: 

 

Figura 19: Curva analítica de Pb2+ pela variação de massa adsorvida 

Analisando a Figura 19, pode-se notar que o estudo realizado em triplicata da 

variação das massas de Pb2+, em um volume fixo evaporado, gerou uma linearidade 

com R2 = 0,9934. Atingindo ao objetivo inicial do estudo de encontrar uma curva 

analítica de adsorção do Pb2+ no esparadrapo. 
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5.11.1 Estudo da linearidade da curva analítica de Pb2+ a partir da variação da 

massa  

No estudo 5.11 obteve-se a curva analítica de Pb2+ a partir da variação da 

massa, viu-se a necessidade de ampliar esta curva, a fim de determinar o limite de 

detecção de Pb2+ para o método.  

Para a determinação do limite de detecção realizou-se o mesmo procedimento 

feito no item anterior, repetindo o último ponto da curva analítica antes encontrada, 

porém desta vez com soluções de Pb2+ e massas equivalentes a: 

 Solução de Pb2+ 200 mg L-1 - massa 4x10-1 µg 

 Solução de Pb2+ 400 mg L-1 - massa 8x10-1 µg 

 Solução de Pb2+ 600 mg L-1 - massa 1,2 µg 

 Solução de Pb2+ 800 mg L-1 - massa 1,6 µg 

 Solução de Pb2+ 1000 mg L-1 - massa 2,0 µg 

Deste modo, os esparadrapos correspondentes às cinco soluções, em 

triplicata, foram fotografados na câmara de LED e o procedimento de análise e 

tratamento de dados foi realizado de maneira igual aos estudos descritos durante todo 

o projeto. O gráfico correspondente à extensão da curva analítica encontra-se na 

Figura 20 a seguir: 
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Figura 20: Extensão da curva analítica de Pb2+ pela variação de massa 

Diante do gráfico da Figura 20, pode-se encontrar a quebra da linearidade da 

curva analítica, determinando assim a faixa linear do método proposto que é: 0,10 a 

0,80 µg de Pb2+ adsorvido no esparadrapo. 

Para confirmar a linearidade do intervalo encontrado, plotou-se um gráfico 

com os dados da faixa da curva analítica, presente na Figura 21:  

 

Figura 21: Curva analítica de Pb2+ no intervalo de 0,10 a 0,80 µg 
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A partir do gráfico pode-se avaliar que apesar do crescimento no ponto 

referente a 0,8 µg de Pb2+ a linearidade da curva analítica diminui. Sendo assim, 

optou-se por manter a faixa do estudo 5.13 de 0,10 a 0,40 µg de Pb2+. 

A partir da curva analítica e da faixa definida os limites de detecção (LD) e de 

quantificação (LQ) foram calculados segundo as equações mostradas a seguir, em 

que 𝛿 corresponde ao desvio padrão do menor ponto e a corresponde ao coeficiente 

angular da reta.  

 

𝐿𝐷 =
3𝛿

𝑎
       (3) 

𝐿𝑄 =
10𝛿

𝑎
       (4) 

Sendo, 𝛿 = 0,03146. Temos os os valores dos parâmetros de mérito do 

método na Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2: Parâmetros de mérito do método proposto 

Parâmetro  

Curva analítica  Abs= 768,63 m - 0,013 

R² 0,9934 

Limite de detecção 0,1228 µg 

Limite de quantificação 0,4094 µg 
 

5.12 Estudo do tempo de estabilidade do Pb2+ após a coleta 

Antes da aplicação da metodologia, foi realizado um estudo de formação do 

Rodizonato de Pb2+ relacionando a interferência do tempo de coleta. De modo a saber 

se a aplicação do método, após a coleta do GSR deveria ser imediata ou poderia 

ocorrer após alguns dias. 

Para tal estudo, preparou-se uma solução de 375 mg L-1 de Pb2+ a partir da 

diluição da solução padrão e adicionou-se um volume de 20 µL em vidros de relógio 
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distintos. Colocou-os sobre uma placa de aquecimento a 100ºC durante o tempo 

suficiente para a evaporação completa da solução. 

Após a evaporação, coletou-se o Pb2+ com os esparadrapos, e adicionou-se 

25 µL da solução estoque de tampão tartarato e em seguida, adicionou-se 50 µL da 

solução estoque de Rodizonato de sódio em cada esparadrapo em intervalos de 

tempos distintos e específicos, sendo estes:  

 Imediatamente após a coleta  

 20 minutos após a coleta  

 1 hora após a coleta 

 2 horas após a coleta  

 24 horas após a coleta 

 48 horas após a coleta 

Os esparadrapos com a massa de Pb2+ adsorvida do vidro de relógio foram 

guardados em uma caixa de plástico com divisórias (Figura 22) para evitar 

contaminações e perda do analito.  

 

Figura 22: Caixa para armazenamento dos esparadrapos com Pb2+ 
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Todos os esparadrapos tiveram a formação do complexo, após a adição dos 

reagentes para a formação do mesmo. O último (Figura 23) foi analisado com o tempo 

de 48 horas após a coleta do Pb2+, e a formação do Rodizonato de Pb2+ ocorreu 

instantaneamente.  

 

 

Figura 23: Esparadrapo após 48 horas de coleta do Pb2+ 

  Uma vez realizado o estudo que identificou a interferência do tempo para 

análise de adsorção do Pb2+ no esparadrapo e formação do complexo, concluiu-se 

que o método já poderia ser aplicado em um stand de tiro. E sendo os esparadrapos 

com amostras de GSR armazenados de maneira correta, evitando contaminações e 

perdas do material, não precisariam ser analisados imediatamente após a coleta, 

podendo ser analisados por até um pouco mais de 48h depois da mesma. 

Finalizada esta etapa, concluiu-se que a parte experimental do projeto estaria 

finalizada e o método desenvolvido pronto para a aplicação.  



52 

 

 

 

5.13 Aplicação do método  

Após a otimização do método e estudo de todas as variáveis de interferência 

na detecção de GSR, aplicou-se o método em amostras reais.  

Para aplicação utilizou-se o túnel de disparo da Polícia Civil do RJ, localizado 

na Divisão de Homicídios de Niterói e contou-se com a ajuda e auxílio de um policial 

para a execução dos disparos de arma de fogo.  

Realizou-se dois estudos distintos para avaliar a aplicação do método em 

amostras reais: um em função do número de disparos e um em função do tempo de 

coleta após o disparo, realizados por dois atiradores. Para tal foram utilizados dois 

tipos de arma de fogo diferentes: uma pistola Glock calibre 40 e um revólver calibre 

38.   

5.13.1 Estudo em função do tempo de coleta após o disparo 

A ideia de aplicação desse estudo é realizar a coleta do GSR em três 

momentos distintos após o disparo. Sendo o primeiro deles imediatamente após o 

mesmo, o segundo 10 minutos após e o terceiro 20 minutos após o disparo, além do 

branco que foi coletado antes do atirador efetuar qualquer disparo e após a mão estar 

lavada adequadamente com sabonete. Esse estudo foi efetuado em amostras de GSR 

de projéteis da Glock e todas as coletas foram retiradas por uma pessoa sem contato 

com as armas de fogo e possível contaminação com GSR. As mesmas foram retiradas 

de um mesmo local no dorso da mão do atirador. Os esparadrapos com os GSR 

coletados foram armazenados em uma caixa com divisórias e tampa para evitar a 

contaminação e perda de material.  

Os esparadrapos foram transportados ao laboratório para a análise e 

aplicação das condições desenvolvidas anteriormente na parte experimental, a qual 

iniciou-se aproximadamente 3 horas após as coletas. Nenhum dos esparadrapos 

obtiveram a formação do complexo ficando todos incolores, o que caracterizou erro 

na etapa de amostragem (como a ausência de GSR no local amostrado) ou na 

aplicação parte do método.  
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5.13.2 Estudo do número de disparos  

Para iniciar o estudo do número de disparos o atirador lavou as mãos 

adequadamente com sabão para retirar qualquer resquício ou impurezas que 

pudessem interferir na análise. Sendo assim, realizou o primeiro disparo do qual foi 

coletada primeira amostra de GSR desse estudo, lavando a mão após a coleta. Em 

sequência o atirador efetuou dois disparos, e coletou-se a segunda amostra de GSR. 

Após lavar novamente as mãos, o atirador efetuou três disparos consecutivos e 

coletou-se mais uma amostra de GSR. Este procedimento foi realizado para a ambas 

as armas de fogo, Glock e Revólver Calibre 38. E os esparadrapos foram 

armazenados de maneira idêntica ao estudo descrito no item 5.15.1. 

Após a adição dos reagentes notou-se que as amostras não formavam o 

complexo desejado. Sendo assim, reservou-se os esparadrapos das amostras de 

GSR referentes ao revólver calibre 38 para efetuar novos estudos posteriormente e 

encontrar a falha do método aplicado e rever alguns parâmetros. Porém, a 

continuação de procura por falhas no método não conseguiu ser realizada a tempo 

hábil para a entrega do presente projeto. 
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6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

A partir da análise dos resultados obtidos, pode-se concluir que o método 

proposto pode ser executado através de procedimentos experimentais simples, e sua 

aplicação em amostras reais de GSR pode vir a ser reprodutível com adaptação dos 

parâmetros estudados. 

Os estudos de otimização do método e os resultados obtidos, demonstram 

que a metodologia empregada foi coerente, com baixo limite de detecção (0,1228 µg) 

e curvas analíticas com bons coeficientes de correlação linear. 

A aplicação do método em condições reais para quantificação de Pb2+ 

apresentou problemas, apresentando resultados negativos nos experimentos feitos. 

Apenas após o trabalho ter sido concluído que o motivo para isso foi compreendido. 

Sendo assim, buscar-se-á realizar um teste de adequação de amostragem, visando 

estudar aplicação do esparadrapo sobre a pele do atirador mais vezes, até que estas 

sejam necessárias para a absorção de uma massa suficiente de Pb2+ e para a 

detecção do mesmo. Além, de um estudo de mudança da base de coleta. 

Como perspectiva futura, esperamos repetir a aplicação do teste em uma 

matriz de algodão sem a realização de extração e com o esparadrapo após várias 

aderências, além da coleta em outras regiões do corpo do atirador.   
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