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RESUMO 
 

 

A Química Forense é uma área de extrema importância no âmbito da perícia criminal, tendo 

sua atuação em diversos setores como drogas ilícitas, adulteração de combustíveis e bebidas, 

doping esportivo, e, como será abordado no seguinte trabalho, resíduos de disparo de arma 

de fogo. Atualmente, esses resíduos são analisados por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) apenas através de marcadores inorgânicos devido às munições convencionais 

apresentarem chumbo, bário e antimônio, porém, as munições mais recentes, chamadas “não 

tóxicas” ou também “isentas de chumbo”, possuem substâncias orgânicas as quais não 

podem ser identificadas por essa técnica. Com o crescente uso das munições não tóxicas, a 

MEV acaba sendo ineficaz para confirmação desses resíduos provenientes de armas de fogo. 

Assim, torna-se imprescindível o desenvolvimento de novas metodologias analíticas para 

selecionar marcadores orgânicos adequados e auxiliar as Polícias Técnico-Científicas em 

suas perícias, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, que apresenta elevadas taxas de 

criminalidade e significante dificuldade na elucidação de homicídios cometidos por armas de 

fogo. A análise proposta neste trabalho tem como utilização uma técnica instrumental de fácil 

acesso e custo relativamente baixo se comparado a outras e que já está disponível na Polícia 

Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ): a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com 

detecção na região do Ultravioleta (HPLC-UV). A metodologia empregada se mostrou eficaz 

na análise de substâncias orgânicas provenientes das munições não tóxicas, com uma boa e 

rápida separação do etilcentralite, revelando-o, portanto, como um dos marcadores orgânicos 

de interesse. O método de calibração apresentou também boa sensibilidade e valores de 

limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) aceitáveis. 

 

Palavras-chave: Química Forense. Resíduos de Disparo de Arma de Fogo. Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência. 

 



 

 

   

 

RESUMEN 
 
 
La Química Forense es de vital importancia en el campo de la investigación criminal, actuando 

en demasiados temas como drogas ilícitas, adulteración de combustibles y bebidas, doping 

deportivo, y, como se abarca en este trabajo, residuos de tiro con arma de fuego. Actualmente, 

estos residuos son analizados por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) a través de 

marcadores inorgánicos por las municiones convencionales presentaren plomo, bario y 

antimonio. Sin embargo, las municiones más recientes, nombradas “NOTOX” o “sin plomo”, 

tienen sustancias orgánicas las cuales no pueden ser identificadas por medio de esta técnica. 

Con el creciente uso de las municiones sin plomo, la MEB se vuelve poco eficaz para 

confirmación de estos residuos. De esta forma, es imprescindible el desarrollo de nuevas 

metodologías analíticas que seleccionen marcadores orgánicos adecuados y que puedan 

ayudar a las Policías Científicas en sus pericias, sobre todo en el Estado de Rio de Janeiro, 

que presenta altas tasas de criminalidad y gran dificultad en la resolución de homicidios 

hechos con armas de fuego. El análisis propuesto en este trabajo utiliza una técnica 

instrumental bastante conocida, accesible, de bajo costo en comparación a otras y que 

además está disponible en la Policía Civil del Estado de Rio de Janeiro (PCERJ): la 

Cromatografía de Líquidos de Alta Eficacia con detección por absorción Ultravioleta (HPLC-

UV). La metodología utilizada se ha mostrado eficaz en el análisis de las sustancias orgánicas 

procedentes de las municiones sin plomo, con buena y rápida separación del etilcentralite, 

uno de los marcadores orgánicos de interés. El método de calibración presentó buena 

sensibilidad y valores de límite de detección y límite de cuantificación aceptables. 

 
 
Palabras clave: Química Forense. Residuos de Tiro con Arma de Fuego. Cromatografía de 

Líquidos de Alta Eficacia. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Ciência Forense é uma área interdisciplinar que correlaciona a ciência e a justiça a 

fim de atender as necessidades humanas oriundas da convivência em comunidade, em 

específico as questões legais, sendo aplicada às Justiças Civil e Criminal. Os primeiros 

conceitos datam desde Arquimedes (287-212 a.C.), que a partir de informações sobre a 

flutuabilidade conseguiu provar que uma coroa supostamente feita de ouro maciço era na 

verdade uma mistura de ouro e prata; já os primeiros registros escritos vêm de um manual 

chinês para legistas chamado A Limpeza dos Erros, escrito em 1247. No final do século XVIII, 

por fim foi descoberta a primeira evidência de patologia moderna, o que culminou na formação 

da primeira escola de Ciências Forenses em 1909. Com isso, o interesse por essa área 

eclodiu no século XX. 

Dentre as diversas especialidades existentes nas Ciências Forenses, tem-se a 

Química Forense, uma área de extrema importância que está em constante evolução e conta 

com múltiplas aplicações. Através dela são analisadas manchas orgânicas (fluidos 

biológicos), inorgânicas (tinta, ferrugem etc.) e são feitas análises toxicológicas tanto para 

identificação de envenenamentos quanto antidoping no caso de competições esportivas. Além 

disso, ela pode ser utilizada também para identificação de drogas ilícitas e de manchas de 

sangue através do uso de reagentes específicos.  

Outra aplicação fundamental da Química Forense de grande necessidade nos dias de 

hoje é a análise de resíduos de disparos de armas de fogo (GSR, em inglês Gunshot 

Residues). A partir dessa análise é possível identificar os compostos químicos que os 

caracterizam, identificar possíveis perfurações por projétil e determinar se houve ou não 

envolvimento de algum suspeito no delito. 

Atualmente, a técnica padrão de análise desses resíduos é a Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV), que possui marcadores inorgânicos específicos que os identificam, 

devido às munições convencionais apresentarem na composição da carga iniciadora Pb, Ba 

e Sb. Porém, as munições mais recentes, que são as chamadas “não tóxicas” (NTA, em inglês 

Non Toxic Ammunition) ou também “isentas de chumbo”, possuem substâncias orgânicas as 

quais não podem ser identificadas por essa técnica. Assim, seu crescente uso acaba por 

tornar a MEV ineficaz para confirmação desses resíduos provenientes de disparo por arma 

de fogo (MARTINY, OLIVEIRA e SILVA, 2005), sendo, dessa forma, imprescindível o 

desenvolvimento de novas metodologias analíticas que selecionem marcadores orgânicos 

adequados para que as Polícias Técnico-Científicas possam realizar com êxito suas perícias. 
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Os últimos 100 anos foram cruciais para as Ciências Forenses, pois foi observada uma 

significativa evolução tecnológica e paralelamente um impulso no desenvolvimento científico 

que desde então vem fornecendo técnicas e instrumentos de uso potencial para a 

investigação criminal, permitindo, assim, a análise correta de possíveis vestígios (FACHONE 

e VELHO, 2007). 

O termo “forense”, do latim fórum, é aplicado ao conceito de “se levantar o meio de 

prova” ou “destacar a evidência” através de uma ciência. Aplicado aos tribunais judiciais, está 

intimamente relacionado à elucidação de crimes, cuja responsabilidade é de órgãos como a 

Segurança Pública e Justiça Criminal, que o fazem por meio da perícia. 

A Perícia Criminal, ferramenta vital dentro do Sistema de Justiça Criminal Brasileiro, 

tem por finalidade examinar o corpo de delito embasado em métodos científicos com o objetivo 

de tornar explícita a verdade, orientando os processos judiciais. Por meio dela, é possível 

determinar a autoria de práticas criminosas caracterizando-se sua materialidade, dinâmica e 

modus operandi (MOREIRA DE OLVEIRA, 2013). 

Dentre os mais variados tipos de crime, os que mais se destacam no país são os 

homicídios, em específico aqueles cometidos por armas de fogo. Dados provenientes do Atlas 

da Violência de 2019, formulado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) apontam uma série de dados alarmantes 

acerca da violência no Brasil. Em 2017, a taxa de mortes causadas por armas de fogo para 

um grupo de 100 mil habitantes foi de 22,9, a maior da década e 6% acima da mesma taxa 

relacionada a 2016. Segundo dados de 2017 do Sistema de Informações sobre Mortalidade 

do Ministério da Saúde (SIM/MS), o número de homicídios por armas de fogo foi de 47.510, 

6,8% acima de 2016. 

Esses dados poderiam ser ainda mais críticos se não fosse o Estatuto do 

Desarmamento, lei de 2003 que proíbe o porte de armas por civis, com exceção para os casos 

em que haja necessidade comprovada. Estudos mostram que, no começo dos anos 1980, 

para cada 100 pessoas assassinadas, cerca de 40 eram vítimas de armas de fogo. Esse 

indicador foi crescendo até que, a partir de 2003, ano em que foi sancionado o Estatuto do 

Desarmamento, esse índice estacionou em torno de 71%, e mostrou um crescimento médio 

anual da taxa de homicídios por armas de fogo de 0,85% até 2017, seis vezes menor se 

comparado com os 14 anos anteriores ao Estatuto. 

Dessa forma, o crescente aumento de homicídios por armas de fogo no Brasil tem 

exigido cada vez mais a atuação de peritos criminais capacitados no setor da Balística 

Forense, área da Criminalística que estuda as armas de fogo, sua munição e os efeitos dos 
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tiros por elas produzidos. O estudo da Balística é importante, pois por meio dela o perito é 

capaz de indicar a arma utilizada, o seu proprietário e quem realizou o disparo, permitindo a 

identificação dos envolvidos e a elucidação do crime. 

O presente trabalho busca desenvolver uma metodologia analítica diferente das já 

comumente utilizadas e que seja eficaz na identificação de resíduos de disparo de arma de 

fogo provenientes não só de munições convencionais, como também de munições ditas 

ambientais, como solução para essa defasagem no âmbito pericial e consequente melhoria 

da atuação de seus profissionais. 
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2. JUSTIFICATIVA 

O uso crescente de armas de fogo no Brasil começou a ser motivo de constante 

preocupação a partir de 1980 com o surgimento da corrida armamentista, refletindo-se no 

número de mortes que causavam: No começo dos anos 80, para cada 100 pessoas 

assassinadas, 40 eram vítimas de armas de fogo (IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2019). Um estudo realizado pela UNESCO em 2005 mostrou que 

houve um aumento de 271,2% na taxa de óbitos por armas de fogo em 100 mil habitantes 

entre os anos de 1979 e 2003, passando de 6 para 22,2 óbitos nesses 24 anos. Considerando-

se aqueles ocasionados especificamente por homicídios com armas de fogo, esse 

crescimento é ainda mais alarmante: 324,6%.  

Em 2003, o Estatuto do Desarmamento foi implementado com o intuito de frear a 

violência armada, alcançando resultados significativos no crescimento médio anual da taxa 

de homicídios (IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2019). Porém, 

em alguns estados como o Rio de Janeiro, ainda há grande circulação de armas de fogo 

devido à atuação intensiva de facções criminosas, levando a altos índices de criminalidade e, 

consequentemente, a uma sobrecarga das atividades policiais e periciais, o que se reflete nas 

baixas taxas de elucidação de crimes. 

Considerando-se os crimes de homicídios, foram registrados 6.749 casos de letalidade 

violenta no Estado do Rio de Janeiro e 764 casos na Grande Niterói (composta pelos 

municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá) no ano de 2017, de acordo com informações 

disponibilizadas pelo Instituto de Segurança Pública. Já a sua taxa de elucidação em todo o 

Estado foi de apenas 17% no segundo semestre do mesmo ano, e de 21% na Grande Niterói. 

Esse é o tipo de crime que mais vem crescendo ao longo dos anos de acordo com o 

Atlas da Violência de 2019, revelando que entre 2016 e 2017 houve um aumento de 9,8% 

somente no Rio de Janeiro. Isto demonstra a importância de uma correta identificação da 

autoria de delitos durante as investigações criminais, para que se evite a prisão de inocentes 

ou a liberação de criminosos por possíveis erros de análises. 

Um importante teste pericial nesse aspecto é a análise de resíduo de disparo de arma 

de fogo. Todo disparo libera uma quantidade de micro resíduos sólidos que se depositam nas 

mãos do atirador. A correta análise desses resíduos serve como evidência forense de que 

uma pessoa efetivamente realizou um disparo com uma arma de fogo. Os marcadores 

comumente utilizados são partículas de bário, chumbo e antimônio.
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Porém, há um grande problema acerca disto: por anos, a indústria bélica produziu 

apenas um tipo de munição, na qual esses elementos metálicos estavam sempre presentes. 

Entretanto, o desenvolvimento e uso de munições não tóxicas (NTA) têm sido frequentes. Em 

um estudo extraoficial realizado por um Perito Criminal lotado na DH-NSG da Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) sobre a relevância desse tipo de munição em crimes 

investigados entre 2017 e 2018, mostrou que, em 43 homicídios com arma de fogo, em cerca 

de 20% foram empregadas essas munições. Como atualmente os métodos oficiais não são 

capazes de identificar as espécies orgânicas oriundas das NTA, o presente trabalho visa 

encontrar uma metodologia alternativa que englobe os dois tipos de munições.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Cartucho de Munição 

Um cartucho (Figura 1) consiste na unidade de munição de uma arma de fogo, e é 

constituído pelo projétil (1), pólvora (2), também conhecida como propelente ou propulsor, 

estojo (3) e espoleta (4) com munição iniciadora ou primer (DE FREITAS, 2010). 

 

Figura 1 - Estrutura de um cartucho (munição de arma de fogo). 1) Projétil; 2) Propelente 

(pólvora); 3) Estojo; 4) Espoleta.  

Fonte: Autora. 

O estojo é o elemento inerte do cartucho e o de maior dimensão, acondicionando todos 

os outros componentes dentro de si. São confeccionados, em sua maior parte, em latão 70:30 

(70% m/m de cobre e 30% m/m de zinco), podendo existir também os de latão banhados a 

níquel, ou confeccionados em cobre e alumínio ou somente alumíno (não reaproveitados). É 

no estojo que é feito o alojamento da espoleta (no caso de cartuchos de fogo central) 

(DUARTE, 2014). 

A espoleta é um recipiente metálico, em forma de cápsula, que contém a mistura 

iniciadora (primer) e encontra-se montada no alojamento localizado no centro da base do 

estojo. A mistura iniciadora contida na espoleta é responsável pela iniciação da queima da 

pólvora na ocasião do tiro, e atualmente é feita à base de estifinato de chumbo (PbO2H(NO2)3), 

nitrato de bário (Ba(NO3)2), trissulfeto de antimônio (Sb2S3), tetrazeno e alumínio (DUARTE, 

2014). 

A pólvora (carga de projeção) é um tipo de propelente que, iniciado pela ação de uma 

chama, causa a expansão de gases e elevação na temperatura, arremessando o projétil à 
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frente (DE FREITAS, 2010). É o elemento ativo do cartucho, que pode ser classificada como 

pólvora negra (com fumaça) e pólvora química (sem fumaça). 

A pólvora negra é a pólvora mais antiga, tendo como composição 75% de nitrato de 

potássio (salitre), 15% de enxofre e 10% de carvão (DALBY, BUTLER e BIRKETT, 2010). Já 

a pólvora utilizada recentemente é a chamada pólvora química (“sem fumo”), que produz 

pouca fumaça, menos resíduos e reações mais exotérmicas, proporcionando maior pressão 

em pequenas quantidades (DUARTE, 2014). É classificada de acordo com seus constituintes, 

podendo ser de base simples, dupla ou tripla.  

A pólvora de base simples é formada por nitrocelulose (NC), difenilamina (DPA) como 

estabilizante químico e K2SO4 ou KNO3 para diminuir a chama e consequentemente a fumaça 

liberada. Nela, a nitrocelulose é gelatinizada com etanol ou éter dietílico a fim de se obter uma 

superfície e tamanho regulares dos grãos propulsores, aumentando dessa forma a eficiência 

da queima (KUBOTA, 2002). 

A pólvora de base dupla é formada por NC gelatinizada com ésteres de nitrato 

energético, sendo a nitroglicerina (NG) o mais comum. Além disso, possui também 

plastificantes e estabilizantes, como o ftalato de dibutila (DPB), ftalato de dietila (DEP) e 

triacetina (TA), que ajudam a melhorar as propriedades mecânicas, sensibilidade a choques 

e estabilidade química dos grãos propulsores, além de ajudar em sua formação. Há também 

aminas estabilizantes utilizadas como agentes antienvelhecimento, como a difenilamina 

(DPA) e o nitrodifenilamina (NDPA), que evitam a formação de gás no grão propulsor, 

impedindo que ele seja destruído. As propriedades físico-químicas desses propulsores 

dependem principalmente da fração de nitroglicerina presente: quando em grandes 

quantidades, são mais energéticos e menos estáveis (KUBOTA, 2002). 

A pólvora de base tripla é formada por NC, NG e nitroguanidina (NQ), sendo este último 

adicionado para atenuar falhas produzidas pelas pólvoras de base dupla, como o clarão 

gerado no momento do disparo (REBOLEIRA, 2013). Como a estrutura molecular da 

nitroguanidina apresenta inúmeros átomos de hidrogênio, ocorre a diminuição da massa 

molecular dos produtos de combustão (KUBOTA, 2002). 

O projétil, de uma forma ampla, é qualquer corpo sólido passível de ser arremessado. 

Em relação à munição, é a parte do cartucho que será lançado através do cano, e pode ser 

dividido em três grupos: projéteis de liga de chumbo (apresentam uma base, corpo cilíndrico 

e ogiva), projéteis encamisados ou jaquetados, onde a camisa pode ser constituída por 

mistura de elementos, como o latão e o aço, e projéteis de cobre (expansivos e de ponta oca) 

(DUARTE, 2014). 
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3.2 Mecanismo de Formação, Deposição e Coleta de GSR 

As partículas de resíduos de armas de fogo (GSR) geralmente são esféricas e 

microscópicas, apresentando tamanhos que variam entre 0,5-20 μm e são originadas através 

da reação de condensação a altas pressões que ocorre durante o processo de disparo. Elas 

podem ser de natureza inorgânica ou orgânica, provenientes de material da munição 

(espoleta, projetil, pólvora e estojo) e da própria arma (MARTINY e PINTO, 2008). 

No momento do tiro, o iniciador contido na espoleta é detonado pela compressão 

causada no pino percussor, queimando tanto o iniciador quanto a pólvora (propulsor), que se 

decompõem formando gases em alta pressão (entre 100-300 MPa, dependendo do tipo de 

arma utilizada) que vão expelir o projétil do estojo através do cano. A reação atinge 

temperaturas elevadas (em média 2.500 ºC), o que leva à vaporização dos componentes do 

iniciador e da pólvora, que condensam em contato com a diferença de temperatura externa 

na forma de partículas esféricas. Como nem toda a pólvora é consumida durante a queima, 

grãos incombustos ou parcialmente combustos também são expelidos com a nuvem gasosa, 

sendo visíveis a olho nu e responsáveis pelas zonas de esfumaçamento e de tatuagem típicas 

de disparos a curta distância. A ignição do iniciador e do propulsor ocorre em 

aproximadamente 10 ms (MARTINY e PINTO, 2008).  

Com o disparo, os resíduos formados são impulsionados não só em direção ao alvo 

como também na direção do atirador, sendo depositados em diferentes áreas do corpo 

através do escape de gases: na maioria dos casos, escapam pelo cano da arma, porém, 

podem escapar pelo tambor nos revólveres ou pela janela de ejeção do estojo em pistolas. 

As áreas com maior concentração de GSR e consequentemente mais prováveis de identificar 

essas evidências são as mãos, rosto e roupas (SCHWOEBLE e EXLINE, 2000). Há também 

relatos da presença de resíduos em cabelos (ZEICHNER e LEVIN, 1993) e muco nasal 

(SCHWARTZ e ZONA, 1995).  

Ao utilizar armas pequenas como pistolas e revólveres, a deposição dos GSR nas 

mãos (Figura 2) ocorre nas regiões da palma (a), dorso (b), pinça-palmar (c) e pinça-dorsal 

(d). Ao utilizar armas longas como espingardas, carabinas e fuzis, os GSR são mais 

frequentemente encontrados no rosto, tórax e cabelo. Já as roupas também podem ser 

importantes fontes de evidências, pois o tempo de retenção desses resíduos nessas 

superfícies pode ser de dias ou até meses, servindo como alternativa para situações em que 

o suspeito lavou as mãos ou cujo tempo entre o disparo e o momento da coleta seja longo 

(SCHWOEBLE e EXLINE, 2000). 
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Figura 2 - Regiões da mão de atiradores possíveis de deposição e coleta de GSR. a) Palma; 

b) Dorso; c) Pinça-Palmar; d) Pinça-Dorsal.  

Fonte: Autora. 

A coleta é um passo determinante para se obter bons resultados e depende da técnica 

química utilizada posteriormente para análise. Deve ser feita de forma rápida e fácil, e a 

amostra deve ser devidamente armazenada de forma a evitar contaminação (MARTINY e 

PINTO, 2008). Dentre as ferramentas existentes, tem-se os stubs (suporte de alumínio cuja 

superfície possui uma fita adesiva dupla face de carbono), os swabs (cotonetes), fitas 

adesivas, resinas poliméricas e à base de alginato e papéis de filtro umedecidos com uma 

solução tampão, conforme mostra a Figura 3. Basicamente, o método de coleta consiste em 

pressionar ou friccionar esses itens sobre a região de interesse (FARIAS, 2008). 
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Figura 3 - Suportes para coleta de GSR. a) Stub; b) Swab; c) Fita Adesiva (Esparadrapo); d) 

Papel de filtro; e) Resina à base de alginato; f) Resina polimérica à base de álcool 

polivinílico solúvel em água (PVAL). 

Os stubs são empregados somente quando a análise for feita por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (SEM), pressionando-os no local desejado por aproximadamente 50 

vezes, evitando regiões úmidas (MARTINY e PINTO, 2008). Já os swabs são empregados 

para análises feitas por Espectroscopia de Absorção Atômica (AAS), por Espectrometria de 

Emissão Ótica Acoplada com Fonte de Plasma Induzido (ICP-OES) ou por Espectrometria de 

Massa com Fonte de Plasma Induzido (ICP-MS). Eles são embebidos em solução aquosa de 

ácido nítrico 5% ou de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) e friccionados na região 

desejada (FARIAS, 2008). 

Outros métodos consistem nas fitas adesivas fixadas em papéis de filtro com solução 

tampão, comumente utilizadas para testes colorimétricos, como por exemplo, o teste com 

rodizonato de sódio (MARTINY e PINTO, 2008). Steffen e Niewoehner (2003) utilizaram 

resinas poliméricas à base de álcool polivinílico solúvel em água (PVAL): o método consiste 

em aplicar camadas finas da solução de PVAL sobre o local de interesse, reforçando com 

gaze cirúrgica e por fim deixando-a secar. 

Há inúmeras maneiras de se realizar a coleta dos GSR sem que haja perda ou 

transferência de material vestigial, mas para que isso ocorra, é de suma importância o correto 

manuseio das ferramentas utilizadas e de um armazenamento adequado. Além disso, cabe 

ressaltar a importância do tempo entre a coleta e o disparo: após a deposição dos GSR no 

corpo humano, a perda de suas partículas ocorre de forma contínua e ininterrupta com o 

passar das horas, tendo como prazo padrão de coleta três a seis horas após o disparo, de 

acordo com a literatura (SCHWOEBLE e EXLINE, 2000). Apenas em roupas, cadáveres e 
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certas superfícies isto não ocorre, podendo permanecer por dias ou até meses se não forem 

expostos ao meio ambiente (MARTINY e PINTO, 2008). 

3.3 Compostos Orgânicos e Inorgânicos Presentes em GSR 

Nas munições convencionais, as espoletas são fabricadas com sais à base de Pb, Ba 

e Sb, e quando percutidas, emitem gases e partículas poluentes no ambiente onde ocorreu o 

disparo. Esses GSR são de natureza inorgânica e derivam principalmente da mistura de 

primers, do estojo do cartucho, do projétil encamisado e do cano da arma de fogo (DALBY, 

BUTLER e BIRKETT, 2010). A Tabela 1 contém uma lista de compostos que podem estar 

presentes nos resíduos inorgânicos de disparo de arma de fogo (IGSR). 

Tabela 1 – Possíveis substâncias inorgânicas presentes em munições convencionais. 

Composto Origem do Composto Composto Origem do Composto 

Alumínio Primer/Estojo Estifnato de Chumbo Primer 

Sulfeto de Alumínio Primer Tiocionato de Chumbo Primer 

Antimônio Estojo/Projétil Magnésio Primer 

Sulfito de Antimônio Primer Mercúrio Primer 

Trissulfeto de Antimônio Primer Fulminato de Mercúrio Primer 

Arsênio Estojo Níquel Estojo 

Nitrato de Bário Primer/Pólvora Nitrato Pólvora Negra 

Bismuto Primer Fósforo Estojo 

Boro Estojo Cloreto de Potássio Primer 

Latão Estojo Nitrato de Potássio Pólvora/Primer 

Bronze Projétil Azul da Prússia Primer 

Carbonato de Cálcio Pólvora Latão Vermelho Projétil 

Silicato de Cálcio Primer Silicone Primer 

Cromo Projétil Nitrato de Sódio Primer 

Cobre Projétil/Estojo Sulfato de Sódio Pólvora 

Tiocionato de Cobre Primer Aço Projétil/Estojo 

Liga de Cobre-Níquel Projétil Nitrato de Estrôncio Primer 

Ouro Primer Enxofre Primer/Pólvora Negra 

Vidro Fosco Primer Estanho Primer 

Ferro Cano/Projétil Titânio Primer/Primer sem Chumbo 

Chumbo Projétil Tungstênio Projétil 

Azida de Chumbo Primer Latão Amarelho Projétil/Estojo 

Dióxido de Chumbo Primer Zinco Primer 

Nitrato de Chumbo Primer Peróxido de Zinco Primer 

Peróxido de Chumbo Primer Zircônio Primer 

Fonte: DALBY, BUTLER e BIRKETT, 2010. 

Com o passar do tempo, a indústria bélica passou a fabricar munições chamadas “não 

tóxicas” (NTA), com primers livres de metais pesados, em resposta à crescentes 

preocupações com problemas de saúde derivados de exposições a altos níveis de metais 

pesados e de poluições atmosféricas. Os GSR oriundos dessas munições são constituídos 
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de substâncias de natureza orgânica e derivam principalmente do propulsor, mas também da 

mistura de primers (DALBY, BUTLER e BIRKETT, 2010). Esses compostos são agrupados 

como explosivos ou aditivos, que ajudam a melhorar o desempenho e longevidade do pó, 

sendo os aditivos subdivididos em estabilizadores, plastificantes, dissuasores, refrigerantes, 

inibidores de flashs, entre outros (TAUDTE, ROUX, et al., 2016). A Tabela 2 apresenta os 

compostos mais comuns presentes em munições não tóxicas.  

Tabela 2 - Substâncias orgânicas comuns em munições não tóxicas. 

Função Composto 

    Nitrocelulose (NC) 

    Nitroglicerina (NG) 

Explosivos   Nitroguanidina (NQ) 

    Ciclonita (RDX) 

    Octogeno (HMX) 

    2,4-dinitroanisole (DNAN) 

      

Sensibilizadores Trinitrotolueno (TNT) 

    Tetranitrato de Pentaeritritol (PETN) 

      

Estabilizantes Difenilamina (DPA) 

    Metil Centralite (MC) 

    Etil Centralite (EC)  

      

Inibidores de Flash 2,4-dinitrotolueno (2,4-DNT) 

    Nitroguanidina (NQ) 

      

Plastificantes Ftalato de Dietila (DEP) 

    Ftalato de Dimetila (DMP) 

      

Produtos de 2-nitrodifenilamina (2-NDPA) 

Deflagração 4-nitrodifenilamina (4-NDPA) 

    2,4-dinitrofenilamina (4-DNDPA) 

    N-nitrosodifenilamina (N-NDPA) 

    2-amina-4,6-dinitrotolueno (2-ADNT) 

    4-amina-2,6-dinitrotolueno (4-ADNT) 

Fonte: BENITO, ABREGO, et al., 2015. 

Os compostos explosivos são extremamente instáveis ao choque e ao calor e, 

portanto, se decompõe com facilidade em produtos estáveis (produtos de deflagração) 

quando iniciados, liberando energia na forma de elevação da temperatura, expansão de 

gases, geração de luz etc. Os aditivos estabilizantes têm por objetivo aumentar a durabilidade 

da pólvora ao retardar a degradação espontânea da NC, uma vez que reagem com os óxidos 
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nitrosos (NO e NO2) gerados; os plastificantes têm por objetivo suavizar a pólvora, 

contribuindo como gelatinizantes (REBOLEIRA, 2013). Já os inibidores de flash, por sua vez, 

são responsáveis por diminuir a luz gerada no momento da deflagração e os sensibilizadores 

têm por função aumentar a suscetibilidade de ignição. 

3.4 Análises Químicas de GSR 

Os primeiros testes para detecção de GSR foram métodos colorimétricos para 

compostos nitrados, sendo o primeiro deles conhecido como Teste da Parafina em 1931 

(ZERPA, 1982). Posteriormente, testes específicos para detectar resíduos inorgânicos como 

Pb, Ba e Sb surgiram: Feigl e Suter (1942) empregaram rodizonato de sódio em meio ácido e 

solução tampão para detectar Pb; uma adaptação feita por Harrison e Gilroy (1959), 

empregando ácido clorídrico e iodeto de trifenilmetilarsônio, permitiu também detectar Ba e 

Sb.  

Porém, cabe ressaltar que os testes colorimétricos não apresentam uma boa 

sensibilidade e são apenas de natureza presuntiva, pois não conseguem distinguir a origem 

desses elementos, que podem ser oriundos não só de disparos de armas de fogo como 

também de ocupações relevantes como mecânico, soldador, pintor, eletricista, entre outros 

(GAROFANO, CAPRA, et al., 1999). Devido a essas limitações, tem-se como alternativa o 

emprego de técnicas analíticas com maior sensibilidade e seletividade para detecção de GSR 

provenientes de munições limpas, a fim de se obter resultados mais confiáveis. 

A técnica padrão atualmente utilizada para identificação de GSR é a Microscopia 

Eletrônica de Varredura por Energia Dispersiva de Raios-X (SEM-EDX), que é preconizada 

pela norma técnica ASTM E1588-17 (American Society for Testing and Materials). As 

primeiras pesquisas utilizando essa técnica para analisar GSR foram realizadas no 

Laboratório Forense da Polícia Metropolitana Inglesa em 1968 (ROMOLO e MARGOT, 2001) 

e foi detalhadamente estudada por Wolten et al. em 1977.  

Nesse estudo, foi mostrado a capacidade da SEM-EDX de determinar não só a 

composição elementar como também a morfologia dos GSR, cujas partículas apresentam 

forma esferoidal característica, permitindo dessa forma diferenciá-las de partículas 

provenientes de atividades ocupacionais (ZEICHNER, FONER, et al., 1989). Por utilizar um 

microscópio eletrônico, que apresenta melhores ampliações e focos que um microscópio 

óptico, essa técnica acaba por ter uma grande sensibilidade e seletividade (WOLTEN, 

NESBITT, et al., 1977). 
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O grande problema é que esta técnica é ineficaz quando se trata de resíduos orgânicos 

de disparo de arma de fogo (OGSR). A identificação desses resíduos é fundamental não só 

devido à ampla comercialização das munições não tóxicas, como também pelo fato de que os 

resíduos inorgânicos de disparo de arma de fogo (IGSR) nem sempre podem ser recuperados, 

e, quando são, na maioria dos casos apresentam apenas um ou dois elementos entre Pb, Ba 

e Sb, o que diminui o valor probatório de uma amostra. Isto mostra como os compostos 

orgânicos podem fortalecer as evidências e ampliar a capacidade de identificação desses 

resíduos. Atualmente, uma técnica que vem mostrando resultados promissores para análise 

de OGSR é a cromatografia. Ela consiste em um método físico-químico de separação de 

componentes de uma amostra, os quais se distribuem em duas fases: uma estacionária, que 

pode ser um sólido, líquido ou gel e outra móvel, que pode ser líquida ou gasosa 

(QUATROCCHI, DE ANDRIZZI e LABA, 1992). 

Taudte et al. (2015) analisaram 32 compostos orgânicos presentes nos OGSR 

provenientes de 12 tipos de munição, sendo 2 delas livres de chumbo, utilizando a 

Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (do inglês, Ultra High Pressure Liquid 

Chromatography - UHPLC) com aplicação de redes neurais artificiais para otimização do 

método, e detecção na região do ultravioleta no comprimento de onda de 214 nm. Benito et 

al. (2015) utilizaram a Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas Quadrupolo-

Tempo de Voo (do inglês, Liquid Chromatography - Quadrupole Time of Flight - LC-QTOF) 

para analisar e identificar 18 compostos orgânicos de 4 tipos de munição livres de chumbo e 

observaram a presença de difenilamina (DPA), seus derivados e centralites em todas as 

amostras, indicando que esses compostos fornecem fortes evidências de GSR.  

Maitre et al. (2018) avaliaram a retenção de traços de OGSR nas mãos de atiradores, 

identificando em mais de 70% das amostras 3 compostos: etilcentralite (EC), difenilamina 

(DPA) e N-nitrosodifenilamina (N-nDPA). Foi possível detectá-los em até 4 horas após o 

disparo, havendo uma significante diminuição desses resíduos na primeira hora. O método 

utilizado foi UPLC-MS/MS usando um instrumento triplo-quadrupolo e 2 tipos de munição 

foram escolhidos para a análise. Cascio et al. (2004) analisaram 15 compostos orgânicos 

presentes nos OGSR oriundos de 5 tipos de munição utilizando HPLC com detecção na região 

ultravioleta nos comprimentos de onda de 220 nm, 254 nm e 270 nm. A separação forneceu 

resolução adequada da maioria dos analitos. 

3.5 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detecção na Região do 

Ultravioleta (HPLC-UV) 

A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, também conhecida como HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography), é a forma mais moderna da cromatografia líquida, 
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sendo desenvolvida na década de 1960. É classificada de acordo com o mecanismo de 

separação ou pelo tipo de fase estacionária, podendo ser:  

• Cromatografia Líquido-Líquido ou de Partição; 

• Cromatografia Líquido-Sólido ou de Adsorção; 

• Cromatografia de Íons ou por Troca Iônica; 

• Cromatografia de Exclusão por Tamanho; 

• Cromatografia por Afinidade; 

• Cromatografia Quiral. 

O instrumento empregado para as análises, chamado de cromatógrafo a líquido 

apresenta as seguintes estruturas, conforme mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 - Esquema de um equipamento de HPLC. 

Fonte:  SKOOG, WEST e HOLLER, 2005. 

3.5.1  Reservatórios e Solventes 

O solvente, também chamado de fase móvel, é a substância que vai percorrer a coluna 

a fim de promover a separação dos componentes de uma amostra, e, portanto, precisa 

cumprir alguns requisitos (QUATROCCHI, DE ANDRIZZI e LABA, 1992): 

• Solubilizar bem as amostras; 
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• Ter baixa reatividade; 

• Ser compatível com o detector utilizado; 

• Ter ponto de ebulição adequado; 

• Ter baixa viscosidade; 

• Ser seguro e não tóxico; 

• Ter alto grau de pureza. 

Os reservatórios, em sua maioria, devem ser feitos de vidro devido à necessidade de 

serem inertes ao solvente e devem ser lavados regularmente. Também devem ser 

devidamente cobertos para evitar a contaminação e a evaporação do solvente, utilizando uma 

tampa rosqueada com um orifício no meio para a passagem do tubo que carrega a fase móvel. 

Além disso, na base desse tubo é conectado um filtro de aço para impedir a entrada de 

partículas na bomba (SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010). 

Quando não se tem disponível solventes de classe HPLC, torna-se fundamental que 

os solventes sejam filtrados e desgaseificados antes de serem introduzidos na coluna, isto 

porque os gases dissolvidos e partículas presentes podem interferir no desempenho da 

bomba, coluna e detector (HARRIS, 2007). A filtração é feita à vácuo utilizando um filtro de 

membrana de porosidade ± 0,5 μm e a desgaseificação pode ser feita de três maneiras: 

aplicação de vácuo por 10 a 15 minutos, que remove de 60% a 70% dos gases dissolvidos; 

aspersão de hélio, que remove de 80% a 90% dos gases dissolvidos ou destilação (SNYDER, 

KIRKLAND e DOLAN, 2010). 

A composição da fase móvel determina o tipo de eluição empregada e é essencial para 

se obter uma boa separação. Quando se utiliza um único solvente ou uma mistura de 

solventes de composição fixa, tem-se uma eluição isocrática, que geralmente é empregada 

para sistemas mais simples, separando poucos compostos. Para sistemas mais complexos, 

com compostos de polaridades variadas, utiliza-se uma eluição por gradiente, onde varia-se 

continuamente a composição da fase móvel de forma a aumentar a força eluente, produzindo 

uma separação mais satisfatória (HARRIS, 2007). 

3.5.2  Sistema de Bombeamento e de Injeção da Amostra 

A função da bomba (Figura 4) é impulsionar a fase móvel do reservatório em direção 

a coluna, e deve ser constituída de materiais resistentes à corrosão pelos solventes, como 

aço inoxidável (ou titânio em caso de amostras biológicas), zafira, rubi e teflon 
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(QUATROCCHI, DE ANDRIZZI e LABA, 1992). Além disso, deve apresentar vazão constante 

e reprodutível, ser capaz de gerar pressões de até 6.000 psi e ter saída livre de pulsação. 

Existem três tipos principais de bomba: a de seringa acionada por rosca, a recíproca e a 

pneumática de pressão constante, sendo a bomba recíproca a mais utilizada. Já o injetor 

(Figura 5) é baseado num sistema de alça de amostragem ou também num sistema de alças 

intercambiáveis que permitem selecionar o volume de amostra desejado (SKOOG, WEST e 

HOLLER, 2005). 

 

Figura 5 - Esquema de uma bomba recíproca. 

Fonte: SKOOG, WEST e HOLLER, 2005. 

 

Figura 6 - Esquema de um injetor com alça de amostragem. 

Fonte: SKOOG, WEST e HOLLER, 2005. 

3.5.3  Coluna 

As colunas utilizadas em HPLC são feitas de um material inerte e resistente a altas 

pressões, com a maioria delas apresentando de 5 a 30 cm de comprimento e 1 a 5 mm de 

diâmetro interno. São sensíveis, podendo se degradar com facilidade devido à adsorção de 

impurezas provenientes da amostra e do solvente, e devido a isso, geralmente utiliza-se uma 

pré coluna, que possui a mesma composição da coluna analítica e tem como função aumentar 

sua vida útil ao reter material particulado e contaminantes (HARRIS, 2007). Há também micro 
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colunas com 3 a 7,5 cm de comprimento e 1 a 4,6 mm de diâmetro interno, que possuem em 

média o dobro de pratos teóricos que as colunas anteriores, promovendo corridas 

cromatográficas mais rápidas e menor consumo de solvente (SKOOG, WEST e HOLLER, 

2005). 

As colunas são empacotadas com pequenas partículas esféricas que variam em média 

entre 3 e 10 μm para as colunas convencionais e 3 a 5 μm para as micro colunas. Estas são 

formadas por subpartículas agrupadas que criam poros individuais, os quais são cobertos pela 

fase estacionária, conforme mostra a Figura 7 (SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010). Os 

suportes mais comuns utilizados são os de sílica porosa, cuja superfície é formada por 

ligações siloxano (Si-O-Si), uma vez que atuam em uma ampla faixa de pH (entre 2 e 8), mas 

também existem os constituídos por polímeros porosos, como o poliestireno, para uma faixa 

de pH mais elevada (entre 8 e 12) (HARRIS, 2007), os de alumina e os de resinas de troca 

iônica. 

 

Figura 7 - Esquema de uma partícula individual mostrando um poro coberto com grupos 

C18. 

Fonte: SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010 (Adaptado). 

3.5.4  Fase Estacionária e Mecanismo de Separação 

A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência é capaz de separar diversos compostos 

químicos de acordo com a fase estacionária utilizada. Na cromatografia de adsorção, tanto o 

suporte quanto a fase estacionária são um sólido polar finamente dividido, podendo ser eles 

a sílica porosa ou a alumina. O analito, então, é adsorvido em sua superfície e só será eluído 

se a fase móvel tiver força eluente (ε°) adequada para competir pelos sítios ativos da fase 

estacionária, deslocando-o (HARRIS, 2007). A série eluotrópica (Tabela 3) ordena diversos 

solventes de acordo com sua força eluente em relação à sílica porosa, mostrando que, quanto 
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mais polar o solvente, maior é seu poder de eluição e menor o tempo de retenção para este 

tipo de cromatografia e vice-versa. 

Tabela 3 - Série eluotrópica e comprimentos de onda de corte na região do 

ultravioleta dos solventes na Cromatografia de Adsorção sobre a sílica porosa. 

Solvente Força Eluente (ε°)  Corte no Ultravioleta (nm) 

Pentano 0 190 

Hexano 0,01 195 

Heptano 0,01 200 

Triclorotrifluorometano 0,02 231 

Tolueno 0,22 284 

Clorofórmio 0,26 245 

Diclorometano 0,3 233 

Éter dietílico 0,43 215 

Acetato de etila 0,48 256 

Éter metil t-butílico 0,48 210 

Dioxano 0,51 215 

Acetonitrila 0,52 190 

Acetona 0,53 330 

Tetrahidrofurano 0,53 212 

2-Propanol 0,6 205 

Metanol 0,7 205 

Fonte: HARRIS, 2007. 

A cromatografia por troca iônica utiliza uma resina trocadora de íons como fase 

estacionária e se baseia na supressão da condutância do eluente, uma vez que esta interfere 

na condutância e consequentemente na detecção dos analitos (SKOOG, WEST e HOLLER, 

2005). Ao passar pela coluna, os íons do analito reagem reversivelmente com os íons da 

resina devido a um processo de troca iônica, onde o contra íon presente na fase móvel é 

trocado de posição com os íons do analito através de uma competição pelos sítios de troca 

da resina (QUATROCCHI, DE ANDRIZZI e LABA, 1992).  

Na cromatografia de exclusão por tamanho, a fase estacionária é constituída de um 

gel com poros uniformes que podem ser preenchidos por moléculas do soluto e do solvente. 

A separação é baseada no tamanho das moléculas: as maiores que os poros não são retidas, 

sendo eluídas primeiro; as menores vão penetrar por toda a extensão dos poros e serão 

eluídas por último, e as intermediárias vão depender de seus diâmetros e formatos. Não há 

interação física nem química entre os analitos e a fase estacionária (SKOOG, WEST e 

HOLLER, 2005). 
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Na cromatografia por afinidade, a fase estacionária é um sólido como a agarose ou 

microesferas de vidro poroso que é coberto por um ligante que possui afinidade específica 

pelas moléculas do analito. Assim, ao passarem pela coluna, as moléculas desejadas se ligam 

reversivelmente à coluna e as moléculas indesejadas são eluídas primeiro, o que garante a 

alta seletividade do método. Na cromatografia quiral, a fase estacionária é um agente de 

resolução quiral imobilizado no suporte sólido. Quando uma mistura racêmica passa pela 

coluna, os enantiômeros são separados devido à interação preferencial entre um dos 

isômeros e o agente de resolução quiral, formando complexos (SKOOG, WEST e HOLLER, 

2005). 

Já a cromatografia por partição tem como fase estacionária um líquido que é imiscível 

com a fase móvel. Pode ser de dois tipos: Cromatografia Líquido-Líquido, onde a fase 

estacionária é imobilizada por adsorção física e a Cromatografia Líquida com Fase Ligada, 

onde a fase estacionária é ligada covalentemente ao suporte. Esta última ainda pode ser 

classificada em Fase Normal (NPC) e Fase Reversa (RPC), de acordo com as polaridades 

relativas da fase móvel e dos grupos funcionais quimicamente ligados ao suporte. 

Os suportes com fases ligadas são preparados através de uma reação de hidrólise a 

quente em ácido clorídrico diluído geralmente entre um organoclorosilano e os grupos silanóis 

da superfície da sílica (SKOOG, WEST e HOLLER, 2005), conforme mostra a Figura 8. 

 

Figura 8 - Reação entre um organoclorosilano e um grupo silanol na superfície da sílica. 

Onde: R = aminas alifáticas, nitrilas, diol, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos etc. 

Fonte: HARRIS, 2007. 

Quando um único silano reage com um único silanol da superfície da sílica, forma-se 

uma fase estacionária monomérica, como é o caso da coluna C18. Esse é o tipo de fase ligada 

mais comum em RPC pois permite uma rápida difusão do soluto na fase estacionária, gerando 

uma alta eficiência (SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010). 

Quando um silano di ou tri funcional reage com um silanol da superfície da sílica, 

forma-se uma fase estacionária polimérica. Na polimerização vertical, os silanos não só 

reagem com os silanóis da superfície como também reagem com outros grupos silano para 

formar a fase polimérica; já na polimerização horizontal, além dos silanos se ligarem à 
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superfície da sílica, são também ligados entre si por átomos de oxigênio, formando mais 

ligações siloxano (Si-O-Si). Essas fases ligadas apresentam estabilidades maiores em pH alto 

e baixo que as fases monoméricas, devido à maior cobertura gerada pela polimerização, que 

diminui o ataque da fase móvel tanto na sílica quanto nas ligações siloxano (SNYDER, 

KIRKLAND e DOLAN, 2010). 

Há também uma variação da fase monomérica, chamada de fase estericamente 

protegida, onde os grupos metil do silano são substituídos por grupos i-propil ou i-butil. Esses 

grupos, por serem volumosos, acabam por proteger a ligação siloxano da hidrólise que ocorre 

em pH baixo (pH < 2), o que não ocorre em colunas feitas unicamente de sílica (SNYDER, 

KIRKLAND e DOLAN, 2010). 

Dessa forma, diversos compostos com polaridades distintas podem ser ligados à 

superfície da sílica, o que gera uma grande variabilidade de fases estacionárias. Quando um 

grupo polar é ligado, emprega-se um solvente não polar e tem-se o que é chamado de 

Cromatografia em Fase Normal (NPC); já quando um grupo não polar é ligado, emprega-se 

um solvente polar e tem-se uma Cromatografia em Fase Reversa (RPC). Atualmente, a mais 

utilizada é em Fase Reversa, com suportes quimicamente ligados com grupos octil (C8) ou 

octadecilsilano (C18) (SKOOG, WEST e HOLLER, 2005). 

Nela, o mecanismo de separação vai depender do posicionamento da molécula de 

soluto na fase estacionária, que pode ocorrer de três formas, conforme mostra a Figura 9: 

interação solvofóbica (a), adsorção (b) ou partição (c). Na primeira, a molécula de soluto se 

alinha com os ligantes de alquila da fase estacionária, ligando-se a eles; na segunda, a 

molécula de soluto não penetra na fase estacionária, permanecendo entre sua superfície e a 

fase móvel e na terceira, a molécula de soluto é dissolvida na fase estacionária líquida 

formada por ligantes de alquila e fase móvel sorvida. Apesar disso, os modelos mais 

comumente aceitos são a interação solvofóbica e a partição, dependendo dos analitos a 

serem separados (SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010). 
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Figura 9 - Modelos de retenção de uma molécula de soluto na Cromatografia Líquida em 

Fase Reversa. 

Fonte:  SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010 (Adaptado). 

3.5.5  Detector 

Um detector cromatográfico é um dispositivo conectado diretamente após a coluna e 

que tem por objetivo converter uma propriedade física ou química de um analito presente no 

eluente em sinais elétricos que são registrados em forma de picos, dando origem a um 

cromatograma (SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010). Os detectores ideais devem possuir 

certas características, tais como (QUATROCCHI, DE ANDRIZZI e LABA, 1992): 

• Ter uma ampla faixa dinâmica de resposta; 

• Ter uma resposta linear; 

• Não contribuir para o alargamento de banda extra coluna; 

• Responder a todos os solutos; 

• Ter uma sensibilidade adequada; 

• Não ser afetado por mudanças de temperatura; 

• Ter uma boa relação sinal/ruído; 

• Não destruir a amostra; 

• Ter uma baixa constante de tempo. 

Podem ser classificados como gerais, que respondem a uma propriedade da fase 

móvel e seletivos, que respondem a uma propriedade do soluto. Dentre os seletivos, destaca-

se o detector UV, que se baseia na medida da absorbância dos analitos em determinado 

comprimento de onda na região do ultravioleta utilizando uma célula de fluxo em formato de 
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Z, conforme mostra a Figura 10. Além disso, é o detector mais utilizado em HPLC pois 

responde a uma ampla faixa de comprimentos de onda (entre 190-600 nm) e permite uma 

eluição por gradiente (SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010). Existem três tipos: o de 

comprimento de onda fixa (fotométrico), o de comprimento de onda variável 

(espectrofotométrico) e o arranjo de fotodiodos. 

 

Figura 10 - Célula do detector ultravioleta em HPLC. 

Fonte: SKOOG, WEST e HOLLER, 2005. 

O detector fotométrico (Figura 11) é o aparelho mais simples e utiliza a lâmpada de 

mercúrio de baixa pressão como fonte. Funciona com comprimentos de onda pré-definidos 

através de filtros, sendo o mais comum deles o feixe intenso a 254 nm. Esta radiação passa 

por um filtro e um divisor de feixe, atravessa a célula de fluxo e atinge o fotodetector, sendo 

convertida então em um sinal elétrico (SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010). Dependendo 

da lâmpada e filtro utilizados, é possível trabalhar com outros comprimentos de onda, como: 

214 nm (lâmpada de Zn), 229 nm (lâmpada de Cd), 280 nm (filtro de óxido de fósforo), 313 

nm, 334 nm e 365 nm (QUATROCCHI, DE ANDRIZZI e LABA, 1992).  
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Figura 11 - Esquema de um detector de comprimento de onda fixo. 

Fonte: SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010 (Adaptado). 

Já o detector espectrofotométrico (Figura 12) é o mais utilizado atualmente por permitir 

a alteração do comprimento de onda em qualquer momento durante uma corrida 

cromatográfica, aumentando dessa forma a sensibilidade e seletividade da medição 

(QUATROCCHI, DE ANDRIZZI e LABA, 1992). Emprega-se uma lâmpada de emissão 

contínua, como deutério ou tungstênio, cuja luz emitida atravessa uma fenda e atinge uma 

rede de difração. Esta, por sua vez, espalha a luz em todos os comprimentos de onda, 

direcionando a luz monocromática escolhida para a célula de fluxo e em seguida para um 

fotodetector (SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010). 

 

Figura 12 - Esquema de um detector de comprimento de onda variável. 

Fonte: SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010 (Adaptado). 
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O arranjo de fotodiodos (Figura 13), por sua vez, trabalha de forma invertida: a luz 

branca passa pela fenda, atravessa a célula de fluxo e a luz emergente atinge a rede de 

difração, que em seguida é espalhada em um arranjo linear de fotodiodos fabricado em um 

único cristal de silício (QUATROCCHI, DE ANDRIZZI e LABA, 1992). A vantagem desse tipo 

detector está no fato de que ele consegue coletar dados de um espectro completo dos analitos 

eluídos em tempo real (HARRIS, 2007). 

 

Figura 13 - Esquema de um detector de arranjo de fotodiodos. 

Fonte: SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010 (Adaptado). 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

Desenvolvimento de metodologia analítica para análise de resíduos de disparo de 

arma de fogo oriundos de munições convencionais e do tipo não tóxicas, através do 

monitoramento das substâncias orgânicas presentes na pólvora e espoleta por métodos 

cromatográficos (HPLC-UV), além de um estudo das melhores condições de coleta para esse 

tipo de resíduo. 

4.2 Objetivos Específicos  

I. Otimização das condições instrumentais por HPLC com detecção UV para monitoramento 

das seguintes substâncias orgânicas oriundas de disparo de arma de fogo: nitrocelulose, 

nitroglicerina, difenilamina, etilcentralite, tetrazeno, 2- ou 4-nitrofenilamina, n-

nitrosodifenilamina. 

 

II. Otimização das condições de amostragem dos resíduos de disparo de arma de fogo, 

sendo elas: tipo de amostrador, região de coleta, tempo de coleta após a realização dos 

disparos, interferência do processo de lavagem na identificação dos marcadores 

orgânicos. 

 

 

III. Otimização das condições de preparo de amostra do resíduo coletado antes da introdução 

nos equipamentos, tais como: sistema de digestão e/ou solubilização, necessidade de 

utilização de extração em fase sólida bem como os parâmetros envolvidos na mesma. 

 

IV. Análise de resíduos de armas de fogo de pessoas presentes em cenas reais de locais de 

homicídio por uso de arma de fogo fornecido por Peritos Criminais lotados nas unidades 

de Delegacia de Homicídios de Niterói-São Gonçalo (DHNSG) e do Posto Regional de 

Polícia Técnico-Científica de São Gonçalo (PRPTC-SG). 

 



41 

 

   

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Materiais 

5.1.1 Reagentes 

Todos os reagentes utilizados neste trabalho foram de grau analítico e não houve 

necessidade de purificação prévia. Sistema purificador de água Sartorius Arium ® Pro 

(Gotinga, Alemanha) fornecia água ultrapura com resistividade de 18,2 MΩ.cm usada no 

preparo das soluções e amostras. 

A acetonitrila e o ácido acético utilizados no preparo da fase móvel foram obtidos da 

J. T. Baker (EUA). 

O etilcentralite (Figura 14) foi obtido da Sigma-Aldrich. 

 

Figura 14 - Estrutura química do etilcentralite. 

5.1.2 Materiais Auxiliares e Instrumentação 

Para o preparo de soluções foi utilizada uma balança de precisão analítica de quatro 

casas decimais modelo AUY220 da Shimadzu e roller modelo K45-8020 da KASVI, com 

velocidade fixada em 80 rotações por minuto. 

Para eliminação de possíveis impurezas foi feita uma filtração à vácuo utilizando 

membrana filtrante de PTFE 0,45 μm da marca Unifil e para possíveis gases dissolvidos foi 

utilizado um banho ultrassônico da marca Ultronique. 

Para a análise cromatográfica foi utilizado um cromatógrafo líquido modelo LC-10Ai 

da Shimadzu com uma coluna C18 (5 μm de tamanho de partícula, 100 Å de tamanho de 

poro e dimensão de 150 x 3,0 mm) e um detector UV. O controle do equipamento e análise 

dos dados foi realizada através do software LCSolution. 
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5.1.3 Amostras 

Como amostras, foram utilizadas uma munição de pistola .40 da Smith & Wesson e 

uma munição de fuzil 556, ambas do tipo NTA e fabricadas pela CBC. As munições foram 

obtidas por doação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 

5.2 Métodos 

5.2.1 Preparo do Padrão e Curva Analítica 

A solução estoque de etilcentralite foi preparada na concentração de 1,00 mmol.L-1, 

pesando-se 2,70 mg e diluindo em 10,00 mL de acetonitrila pura. Em seguida, foi filtrada à 

vácuo e levada ao banho ultrassônico por 20 minutos para desgaseificação. 

As soluções de trabalho utilizadas para a construção da curva analítica foram 

preparadas nas concentrações 0,01; 0,03; 0,05; 0,08 e 0,10 mmol.L-1, a partir da diluição da 

solução estoque de etilcentralite. 

5.2.2 Preparo das Amostras 

A amostra de munição da pistola .40 Smith & Wesson (tipo NTA, fabricante CBC) foi 

preparada pesando-se 15,40 mg e diluindo em 14,00 mL de acetonitrila pura.  

A amostra do fuzil 556 (fabricante CBC) foi preparada pesando-se 40,00 mg e diluindo 

em 40,00 mL de acetonitrila pura. 

As amostras precisaram ficar no roller por 30 minutos para favorecer a extração. 

Posteriormente, foram filtradas à vácuo e levadas ao banho ultrassônico por 20 minutos. 

5.2.3 Condições Cromatográficas 

A fase móvel utilizada foi uma mistura de acetonitrila com solução aquosa de ácido 

acético 0,1% na proporção (70:30 v/v). A solução foi filtrada à vácuo e levada ao banho 

ultrassônico por 20 minutos para desgaseificação. 

Para a separação, utilizou-se um sistema isocrático. A corrida cromatográfica ocorreu 

em 10 minutos, com uma vazão de 0,4 mL.min-1 e no comprimento de onda de 254 nm. O 

volume injetado na coluna foi de 20 μL. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

6.1 Estudos Preliminares 

Dentre os diversos trabalhos existentes na literatura sobre a determinação de OGSR 

por HPLC, foram utilizados como base os de Taudte et al. (2016), Gassner et al. (2016) e 

Cascio et al. (2004). Com base nesses trabalhos, o comprimento de onda escolhido foi 254 

nm, o mesmo utilizado por Taudte et al. (2016) e Cascio et al. (2004) em seus estudos. 

Escolheu-se como fase móvel acetonitrila com solução aquosa de ácido acético 0,1%, e como 

coluna a C18. Os cromatogramas obtidos nessas condições estão apresentados nas Figuras 

15 e 16. A partir disso, alguns estudos foram feitos pensando em melhorar a condição 

cromatográfica, além da obtenção dos parâmetros analíticos de mérito. 

 

Figura 15 - Cromatogramas do etilcentralite em diferentes concentrações utilizando uma 

coluna C18, acetonitrila com solução aquosa de ácido acético 0,1% como fase móvel e 254 

nm. 
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Figura 16 - Cromatogramas da amostra com adição de padrão em diferentes concentrações 

utilizando uma coluna C18, acetonitrila com solução aquosa de ácido acético 0,1% como fase 

móvel e 254 nm. 

O primeiro pico nos cromatogramas obtidos é ocasionado pela fase móvel, que não 

fica retida na fase estacionária e, portanto, é prontamente eluída. O segundo, um pico 

negativo, pode ter sido ocasionado pela mudança do índice de refração do solvente utilizado 

para o preparo do padrão e da amostra, uma vez que este não é o mesmo da fase móvel. Já 

o terceiro pico, o mais intenso de todos, é equivalente ao analito (etilcentralite). 

Para se obter bons resultados de análise, é preciso que as matrizes da amostra e do 

padrão sejam o mais próximas possível. Porém, quando se tem uma amostra complexa – 

como é o caso da munição – torna-se muito difícil ou impossível de se reproduzir sua matriz, 

o que pode acabar causando erros de interferência. Assim, foi escolhido como método de 

calibração para a amostra o método de adição de padrão, com o objetivo de tentar eliminar 

ou minimizar possíveis interferências. 

A Figura 16 apresenta cromatogramas da solução amostra e de alíquotas dessa 

solução enriquecida com etilcentralite em diferentes concentrações, aonde fica possível ver o 
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pico do etilcentralite aparecendo sempre no mesmo tempo de retenção e com o mesmo 

formato da amostra sem nenhuma adição de etilcentralite. 

6.2 Estudo da Fase Móvel 

A fase móvel é um fator crucial para uma boa separação dos analitos. Os solventes 

orgânicos mais utilizados nesse tipo de análise são acetonitrila e metanol. Gassner et al. 

(2016) estudaram a influência de ambos os solventes orgânicos – com solução aquosa de 

ácido fórmico 0,1% – na separação dos analitos de interesse utilizando uma coluna C18, e, 

apesar de ambos apresentarem uma boa seletividade, acetonitrila ainda foi a melhor opção 

por não apresentar coeluição de compostos. 

Além disso, mais precisamente para análises com detecção no UV, a mistura de 

acetonitrila e água costuma ser a principal escolha, pois além de absorver em baixos 

comprimentos de onda, apresenta baixa viscosidade, o que resulta em um grande número de 

pratos teóricos e em baixas pressões na coluna. 

Portanto, a fase móvel escolhida foi a mistura de acetonitrila e solução aquosa de ácido 

fórmico 0,1%. A acidificação tem por objetivo promover a ionização do analito pelo ajuste do 

pH do meio, aumentando sua interação com a fase móvel e diminuindo sua retenção na fase 

estacionária. Assim, melhora-se a separação além de manter uma composição simples e 

robusta da fase móvel. Uma adaptação foi feita utilizando ácido acético no lugar do ácido 

fórmico, devido à indisponibilidade deste no laboratório.  

6.3 Estudo da Extração de Amostras  

Taudte et al. (2016) estudaram diferentes solventes para a extração das amostras e 

mostraram que a acetonitrila apresentou a maior eficiência média de extração dos compostos 

(76%) e o menor desvio padrão relativo.  

Taudte e colaboradores estudaram a melhor técnica de extração, podendo ser por 

banho ultrassônico, centrifugação ou ambas, indicando a primeira delas como a melhor 

técnica, com 80% de eficiência e o menor desvio padrão relativo. O tempo utilizado para o 

banho ultrassônico – 5, 10, 15 e 20 minutos – também não apresentou diferença quanto à 

extração. 

Estudaram também a influência da extração única (feita apenas uma vez) ou dupla 

(feita duas vezes seguidas), mostrando também não haver diferença significativa entre 

ambas. 

Portanto, com base nos estudos realizados, acetonitrila foi escolhida como solvente e 

foi feita extração única, devido ao menor tempo de preparo e empregando banho ultrassônico 
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por 20 minutos. Agitação e filtração à vácuo também foram empregados para facilitar ainda 

mais a extração, obtendo-se resultados satisfatórios aos extrair completamente a amostra. 

6.4 Cálculo dos Parâmetros Cromatográficos 

Para o cálculo dos parâmetros cromatográficos será utilizado o cromatograma da 

amostra de munição de pistola com adição de 0,05 mmol.L-1 de etilcentralite, conforme mostra 

a Figura 16. 

 

Figura 17 - Cromatograma da amostra com adição de padrão 0,05 mmol.L-1, utilizando uma 

coluna C18, acetonitrila com solução aquosa de ácido acético 0,1% como fase móvel e 254 

nm. 

6.4.1 Tempo de Retenção (tR) 

O tempo de retenção é o tempo necessário, desde a injeção, para que um componente 

seja detectado pelo sistema. O sinal analítico do etilcentralite no cromatograma acima refere-

se ao pico com tR = 8,94 min, fato esse confirmado pela adição de padrão. 

6.4.2 Tempo Morto (t0) 

Também chamado de Tempo de Retardamento da Fase Móvel (IUPAC), o tempo 

morto é o tempo que um componente que não interage com a fase estacionária leva para 

atravessar a coluna. Ou seja, assim que é injetado, ele não fica retido e é prontamente 
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detectado. Em um cromatograma, o tempo morto pode ser identificado pelo primeiro pico 

cromatográfico, como o mostrado na Figura 16 com tR = 1,42 min.  

6.4.3 Tempo de Retenção Ajustado (tR’) 

O tempo de retenção ajustado é o tempo adicional necessário para que o soluto 

percorra a coluna, além do tempo necessário para o solvente (não retido) percorrer o mesmo 

caminho. Pode ser calculada através da expressão (1), obtendo-se como resultado tR’ = 7,52 

min. 

 

    

   

6.4.4 Fator de Retenção ou Fator de Capacidade (k’) 

O fator de retenção mede a capacidade da coluna em reter o analito na fase 

estacionária – ou seja, quanto maior a retenção do analito, maior é seu fator de capacidade. 

Pode ser calculado pela expressão (2), obtendo-se como resultado k’ = 5,27 min. Na maioria 

das vezes, os analitos eluem entre 1 < 𝑘 < 20, o que indica uma boa interação com a fase 

estacionária. Para 𝑘 > 20 𝑜𝑢 30, o analito fica altamente retido, apresentando longos tempos 

de eluição e alargamento de banda, o que dificulta sua detecção. Os valores ideais para esse 

parâmetro costumam estar entre 1 e 5, o que indica que o resultado obtido é satisfatório.  

   
 

    
 

6.4.5 Número de Pratos Teóricos (N) 

O número de pratos teóricos é uma das medidas da eficiência da separação. Para 

isso, considera-se que uma coluna cromatográfica é dividida em seções discretas – 

denominadas pratos teóricos – onde o soluto permanece em equilíbrio com a fase estacionária 

e a fase móvel. Quanto mais estágios de equilíbrio existirem, melhor será a separação, 

obtendo-se picos mais estreitos. Dessa forma, o número de pratos teóricos pode ser calculado 

através da expressão (3), pela largura do pico da linha de base (W), e mais precisamente pela 

expressão (4), pela largura a meia altura do pico (W1/2), considerando-se os picos gaussianos. 

Pode-se considerar W1/2 = 0,588W, como foi relatado por diversos sistemas de dados 

(SNYDER, KIRKLAND e DOLAN, 2010). Os resultados foram, respectivamente, 3234 e 3239 

pratos teóricos. 

     

(2) 𝑘′ =  
𝑡𝑅 − 𝑡0  

𝑡0  
 

𝑡𝑅
′ =  𝑡𝑅 − 𝑡0    (1) 
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6.4.6 Altura Equivalente de um Prato Teórico (H) 

Outra forma de medir a eficiência da coluna é através da altura equivalente de um 

prato teórico. Quanto menor for o prato teórico, mais pratos vão caber no comprimento da 

coluna, o que significa mais pratos por metro e consequentemente uma eficiência maior. Este 

parâmetro é expresso em milímetros e pode ser calculado pela expressão (5), obtendo-se 

como resultado 0,046 mm. 

    

  
 
   

Os valores dos parâmetros cromatográficos estimados estão expostos na Tabela 4. 

Tabela 4 - Resultado dos parâmetros cromatográficos calculados. 

Parâmetros Cromatográficos 

Tempo de Retenção (tR) 8,94 min 

Tempo Morto (t0) 1,42 min 

Tempo de Retenção Ajustado (tR’) 7,52 min 

Fator de Retenção ou de Capacidade (k’) 5,27 min 

Número de Pratos Teóricos (N) 3234 e 3239 

Altura Equivalente de um Prato Teórico (H) 0,046 mm 

 

6.5 Parâmetros Analíticos de Mérito 

6.5.6 Curva Analítica 

Inicialmente, foram preparadas soluções padrão de diferentes concentrações de 

etilcentralite, sendo em seguida injetadas no cromatógrafo a líquido. Os parâmetros 

otimizados foram utilizados na construção de uma curva analítica, mostrada na Figura 18. 

𝐻 =  
𝐿

𝑁
 (5) 

𝑁 = 16 (
𝑡𝑅

𝑊
)

2

 (3) 𝑁 = 5,54 (
𝑡𝑅

𝑊1/2
)

2

 (4) 
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Figura 18 - Curva analítica do etilcentralite. 

A partir dos pontos experimentais obtidos, a melhor reta foi traçada pelo método dos 

mínimos quadrados, tendo como equação resultante y = 696934x – 145038 e coeficiente de 

correlação linear R2 = 0,9847, próximo à unidade. Este parâmetro indica uma relação linear 

entre a concentração de etilcentralite e a área do pico cromatográfico. A faixa linear de 

trabalho foi de 0,01 a 0,1 mmol.L-1. 

O desvio padrão relativo – calculado a partir de 10 medidas da menor concentração – 

foi de 560. Os limites de detecção e quantificação, estimados pelas expressões (6) e (7), foram 

de 0,0024 mmol.L-1 e 0,008 mmol.L-1, respectivamente.  

 

 

     

     

     

Onde Sb é o desvio padrão de 10 medidas da 
menor concentração e m é a inclinação da curva 

analítica. 
 

 
 

6.6 Curva de Adição Padrão 

A amostra da munição de pistola foi analisada através do método de adição padrão, 

devido à sua matriz ser muito complexa. Quantidades conhecidas da solução padrão do 

analito foram adicionadas a várias porções da amostra, obtendo-se, dessa forma, uma curva 

de calibração com as múltiplas adições, conforme mostra a Figura 18. 

y = 696934x + 145038
R² = 0,9847
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Pelo método dos mínimos quadrados, traçou-se a melhor reta, obtendo a equação y = 

440682x + 154491 e coeficiente linear R2 = 0,9775, também próximo à unidade. Portanto, 

verifica-se uma relação linear entre a concentração da amostra e o pico cromatográfico. 

A partir disso, foi realizado um teste de exatidão, pela adição e recuperação do analito 

na amostra, utilizando os dois primeiros pontos da curva de adição padrão. Primeiro, utilizou-

se a área do pico cromatográfico da amostra pura na curva analítica, obtendo-se como 

resultado uma concentração de 0,015 mmol.L-1 de etilcentralite. O mesmo foi feito com a 

amostra com adição de padrão 0,01 mmol.L-1, obtendo-se como resultado 0,024 mmol.L-1. A 

massa de analito recuperada foi de 94,5%, e pode ser calculada pela expressão 8. Os 

resultados são mostrados na Tabela 5 abaixo. 

Tabela 5 - Adição e recuperação do analito na amostra. 

Teste de Exatidão 

Concentração 
Adicionada na 

Amostra 
(mmol.L-1) 

Concentração 
Determinada 

Experimentalmente 
(mmol.L-1) 

Diferença 
Recuperação 

(%) 

0 0,01484937 0,01484937 
94,50% 

0,01 0,02403377 0,01403377 

 

 

     

    
 

     
 

Através da comparação entre as curvas, a diferença notória na inclinação de ambas 

mostra que há interferência da matriz na análise. 

 

𝑅𝑒𝑐 =  
𝐶0

𝐶𝑡
 𝑥 100    (8) 

𝑂𝑛𝑑𝑒:  𝐶0 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎 

               𝐶𝑡 = concentração teórica 



51 

 

   

 

 

Figura 19 - Comparação entre as curvas analítica e de adição padrão. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

mostrou eficaz para análise de substâncias orgânicas oriundas de munições, apresentando 

uma boa e rápida separação do analito de acordo com os parâmetros cromatográficos 

calculados. 

Os métodos de calibração apresentaram boa sensibilidade, com valores aceitáveis de 

limite de detecção e de quantificação, além de responderem de forma linear à variação de 

concentração do analito dentro de um determinado intervalo de concentrações. 

A princípio, a proposta deste trabalho era determinar os resíduos de disparo de arma 

de fogo coletados de diversas partes do corpo, porém, com o surgimento da pandemia do 

coronavírus, somente foi possível dar início às análises das munições, revelando apenas um 

marcador orgânico de interesse. 

A informação forense contida nestes resultados se tornará mais sólida com a 

existência de outros marcadores. Portanto, como perspectiva futura, espera-se a aplicação 

do método cromatográfico para averiguar novos marcadores e assim, poder identificar com 

mais exatidão os resíduos de disparo de arma de fogo.  
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