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Resumo

Este presente trabalho tem como objetivo conceituar a profissão de físico perito utilizando
de instrumentalização técnica definidos por conceitos e aplicações físicas. A metodologia de
pesquisa utilizada foi uma revisão bibliográfica utilizando as data bases Google Scholar Cielo
e periódicos da CAPES. Foi também revisitada a literatura cinzenta, a qual define-se por
periódicos ainda não publicados em pares, como dissertações e teses, vista necessidade de
inclusão do maior conteúdo possível encontrado dentro da temática. Dentro do arcabouço
teórico, o principal agente físico escolhido para intermediar a física forense foi o fóton. Abor-
damos de maneira teórica as técnicas utilizadas pela ciência forense, como as espectroscopia
Raman e infravermelho. Além disso, discutimos como outras técnicas além destas, que são
empregadas para a análise criminal em geral, também possuem papel fundamental. Ressalta-
mos também a importância na compreensão teórica dos fenômenos necessários para a prática
experimental, que seria de análise por meio destas técnicas. Este trabalho almeja trazer à
luz que a metodologia científica aplicada com instrumentos físicos é primordial para decisão
pericial.
Palavras-chaves: perícia- criminal,físico-perito,infravermelho-espectrometria-raman, instru-
mentação.





Abstract

The present work is focused on the conceptualization of the profession of forensics physicist.
By introducting some theoretical aspects used in the instrumentation developed for such
professionals, it was possible to understand the importance of physical processes to this area.
The research methodology was focused on a bibliographic review using Google Scholar Cielo
and CAPES journals as databases. Thesis and dissertations were also revisited. The photon
was choosed as the principal physical agent to this work due to its presence in several aspects
of forensics investigation. We begin this work by using theoretical approaches to understand
the techniques used by forensic science, such as Raman and, specially, infrared spectroscopy.
In addition to those, we have also discussed about other techniques such as holography that
are also employed for criminal analysis. Furthermore, we have emphasized other luminescent
phenomena used in forensics investigation, as well as its aplications. This work aims to
show that the scientific methodologies applied with physics instruments are fundamental to
forensics work.

Key-words: criminal-expertise, physical-expert, infrared-spectrometry, raman, instrumen-
tation.
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Introdução

A Física (do Grego physis "natureza") é a ciência que estuda a na-
tureza e como seus fenômenos interagem entre si. Ela se baseia no método
científico, seguido com rigorosidade e sistematização, na lógica de análise de
fenômenos e por fim, confirmando-se dados experimentais combinados com a
matemática. Resumidamente, o conhecimento físico se dá através de observa-
ções experimentais e leis matemáticas com o intuito de explicar os fenômenos
de interações entre espaço-tempo, matéria, movimento e energia. Diante disto,
abordaremos neste trabalho o papel do Físico diante aos desafios da Ciência
Forense, o qual consiste nas aplicações dos conceitos científicos das diversas
áreas dentro das investigações policiais, para a resolução de crimes, acidentes,
entre outros. As ciências forenses são compostas por todos os conhecimentos
científicos e técnicas utilizados para apurar crimes e assuntos legais diversos
(cíveis, penais ou administrativos) [1].

Na Europa, o primeiro registro publicado correlacionando a análise do
esqueleto humano ao contexto forense foi realizado na França, em 1755 pelo
anatomista e cirurgião Jean-Joseph Sue (1710-1792), que realizou um estudo
com medidas de estaturas realizadas em cadáveres de diversas idades incluindo
fetos até adultos jovens para cálculo da estatura. Posteriormente, Matthieu-
Joseph-Bonaventure Orfila (1787-1853) suplementou as medidas realizadas
por Jean-Joseph Sue e por muitos anos estes bancos de dados foram referência
para as investigações médico-legais. Em 1859, Pierre Paul Broca (1824-1880),
cientista, médico, anatomista e antropólogo francês fundou a Sociedade Antro-
pológica “The Société d’Anthropologie” na cidade de Paris. Posteriormente,
Paul Topinard (1830-1911), Leonce Manouvrier (1850-1927), Karl Pearson
(1857-1936), Ilse Schwidetzky (1907-1997), continuaram implementando os
estudos na área no continente europeu. Ressalta-se também o trabalho reali-
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zado por Alphonse Bertillon (1853-1914), que desenvolveu o primeiro banco
de dados criminal que tinha por objetivo identificar os reincidentes utilizando
11 medidas antropométricas [2].

O primeiro método científico amplamente aceito e baseado na indivi-
dualização para identificação forense foi proposto pelo criminologista francês
Alphonse Bertillon, em 1870. Este método foi baseado nas medidas do corpo
humano (conhecido como sistema antropométrico), porém apresentou falhas
que conduziram ao abandono da técnica. Com os avanços científicos da época
o uso da impressão digital tornou-se uma promissora ferramenta para identi-
ficação [3].

O fóton tem sido protagonista em diversos fenômenos físicos que en-
volvem interações na natureza. Desde o século XX sabemos que a dualidade
onda-partícula permite encarar estas interações como uma composição com-
pleta destes dois comportamentos, nos quais o espelhamento e a transmissão
da luz, possuem papel fundamental nas dinâmicas físicas envolvidas. Novas
técnicas de espectroscopia, por exemplo, são empregadas utilizando geral-
mente feixes luminosos a fim de determinar certos fenômenos criminais. Den-
tre estas técnicas, estão a Espectrometria de Raman, que mensura a frequên-
cia do fóton espalhado, este caso, inelasticamente pela molécula, imputando
assim resultados que auxiliam na determinação do tipo de ligação química
molecular, que é primordial na área forense, pois trabalha com a química
orgânica e inorgânica [4].

O abuso de drogas de diversos tipos e o crime possuem uma forte re-
lação, pois notavelmente através de pesquisas, pessoas dependentes dessas
substâncias são mais suscetíveis a ocorrências criminais [5]. Ainda que pri-
oritariamente as investigações criminais são o maior foco da física forense,
entretanto ela não se limita a ocorrências policiais, pois o trabalho de um
físico forense pode ser decisivo também em: perícias ambientais, trabalhistas,
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industriais (alimentos e medicamentos), doping esportivo, etc.

Em conclusão, devemos ressaltar a razão pela qual o fóton é tão utilizado
para estas investigações. Devido ao avanço tecnológico e a facilidade de se em-
pregar técnicas utilizando a luz, diversos aparelhos portáteis são construídos
baseando-se em transições eletrônicas, espalhamento e/ou transmissão da luz,
podendo levar técnicas sofisticadas como espectroscopia Raman e Infraverme-
lho para análises criminais. Além do uso de microscópios, e outros explorando
a óptica geométrica que são amplamente utilizados na física forense. Nos ca-
pítulos a seguir, iremos discorrer sobre os princípios físicos envolvidos nestas
técnicas e em seguida aplicar em casos reais da ciência forense.
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1 Princípios Físicos

Durante o século XVII diversas descobertas acerca dos primórdios da
física foram realizadas. O Principia Mathematica de Isaac Newton foi um dos
primeiros livros a relatar de maneira matemática, em particular geométrica, o
desenvolvimento de ferramentas para o entendimento de conceitos básicos de
mecânica [6]. Estes, por sua vez, envolviam perguntas desde Aristóteles, como:
por que as coisas caem? Ou ainda: qual a razão para os objetos naturalmente
tenderem ao estado estático? Mais fundamentalmente, neste mesmo século,
Christiaan Huygens investigava a propagação ondulatória de objetos como a
luz, onde ele estabeleceu, que a luz propagava-se pelo éter [7]. Em confronto
com a ideia ondulatória da luz, Newton por sua vez acreditava que a luz
possuía caráter corpuscular. Este embate de ideias se perdurou até os anos
20, no qual De Broglie equacionou que a luz e demais partículas exibiam
ambos os comportamentos, tanto corpuscular quanto ondulatório. Apesar do
próprio Planck não achar este resultado plausível, atualmente, ele faz parte
do conjunto de progenitores da Mecânica Quântica e seus fundamentos [8].

Investigando a propagação de ondas térmicas associadas a emissão de
espectro eletromagnético em caldeiras, Planck encontrou em seus resultados
para a emissão de um corpo negro que a energia era emitida em quanta, que
são pequenos pacotes discretizados de energia. E com isso, esta energia deveria
ser proporcional à frequência da onda.

Contemporaneamente, de Broglie, inspirado pelo trabalho de Einstein
que relacionava os pacotes de energia de Planck com espalhamento de elé-
trons, tentando encontrar uma simetria entre partículas e ondas, estipulou
a relação entre momento linear, que até em então era associado a fenôme-
nos corpusculares, com o comprimento de onda, que era restrito a fenômenos
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ondulatórios [9].

Completava-se então a teoria de dualidade onda-partícula de todos os
constituintes da matéria. Sendo assim, elétrons, prótons, fótons entre outras
partículas apresentam dualidade onda-partícula. Neste sentido, toda a teoria
que foi desenvolvida no século XX por diversos pensadores e físicos estava im-
pregnada por esta dualidade. Dessa forma, a descrição dos fenômenos naturais
na escala atômica passou a ser feita por meio de uma função de onda. Mais
ainda, todo o determinismo clássico neste regime da matéria foi “substituído”
por uma descrição probabilística de eventos relacionados com esta função de
onda.

1.1 Átomos e Moléculas

Todas as substâncias que existem são constituídas de átomos e molécu-
las. Não levando em conta partículas fundamentais, como quarks que consti-
tuem partículas do núcleo, podemos afirmar que os átomos são constituídos
de elétrons, prótons e nêutrons. Em uma molécula, os orbitais podem hibri-
dizar em níveis de energia de spin favorável, o que significa que nunca pode
haver mais de um elétron com o mesmo conjunto de números quânticos, dado
pelo princípio de exclusão de Pauli. Como resultado de uma análise de dados
referentes a níveis de energia de átomos, Pauli, em 1925, enunciou que em
um átomo multieletrônico nunca pode haver mais de um elétron ocupando o
mesmo estado quântico. A partir da análise de outros dados experimentais,
Pauli estabeleceu que o princípio de exclusão representa uma propriedade do
elétron e não especificamente do átomo, e, portanto, se aplica a qualquer sis-
tema contendo elétrons. Como resultado direto das soluções da equação de
Schrödinger, podemos indexar um estado eletrônico por meio de quatro núme-
ros quânticos, que quanticamente resguardam a relação de comutação entre o
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hamiltoniano do sistema e de um observável 1. Em geral, os orbitais atômicos
são indexados por n, s, l, m, classificados como principal, spin, momento
angular azimutal e momento angular magnético, respectivamente, determi-
nando o nível de energia, spin eletrônico, a forma tridimensional do orbital e
orientação espacial orbital. Seus valores são 𝑛 ∈ (1, 2, ...), 𝑠 ∈ (+1/2,−1/2),
𝑙 ∈ (0, 1, ..., 𝑛−1), 𝑚 ∈ (−𝑙, .., 𝑙), conforme exibido na Figura 1. A partir desta
classificação podemos determinar como estão distribuídos os níveis eletrônicos
e entender como as transições eletrônicas ocorrem em átomos, e, portanto, em
moléculas.

Figura 1 – Quadro referente aos números quânticos.

Moléculas são formadas por composições atômicas. Quando uma molé-
cula se forma, acontece uma reestruturação, ou, tecnicamente, pode ocorrer
1 Em Mecânica Quântica, um observável é qualquer quantidade que pode ser medida experimentalmente, como

energia, momento angular, entre outros.



8 CAPÍTULO 1. PRINCÍPIOS FÍSICOS

uma hibridização dos orbitais eletrônicos, isto é, os níveis de energia associ-
ados aos orbitais atômicos se desdobram em novos níveis de energia, alguns
abaixo, e outros acima dos originais. O mais importante dessa separação é
que os orbitais atômicos de um átomo e de outro se transformam em orbitais
moleculares onde cabem o mesmo número de elétrons que são redistribuídos
entre os orbitais hibridizados. Dessa forma, a partir do momento de relaxação
eletrônica, ou seja, quando a molécula atinge seu estado fundamental, se não
há fonte de energia externa, ela permanecerá no estado de menor energia.
Por conta disso, do ponto de vista estatístico e termodinâmico, moléculas são
mais prováveis de existirem do que átomos sozinhos, por conta disso, o ciclo
natural do universo observável é a partir de átomos constituir moléculas, e
demais agregados químicos para a formação de macro-moléculas e assim por
diante [13].

Na próxima Seção, iremos discutir aspectos físicos fundamentais acerca
da interação eletrônica molecular que leva em conta além de transições ele-
trônicas também aspectos cinéticos moleculares que resultam em transições
vibracionais relacionadas com o deslocamento dos ions no espaço.

1.2 Princípio de Franck-Condon

No início dos anos 20, James Franck estava interessado no estudo do
mecanismo de reações químicas induzidas por interações fotônicas. A princí-
pio, o mecanismo de interesse era o de uma molécula que era excitada por
um fóton, seguida de uma colisão com outra molécula durante um período
curto de excitação. Em extensão deste trabalho Edward Condon formulou
uma descrição semi-clássica do fenômeno estudado por Franck.

Quando estudamos as transições entre estados eletrônicos distintos po-
demos obter diversos tipos de excitações e emissões que devem respeitar as
regras de seleção impostas por fenômenos quânticos da matéria. O fator de
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Franck-Condon é responsável por quantificar a intensidade da transição entre
níveis vibracionais, ou seja, transições entre níveis vibracionais distintos te-
rão probabilidades distintas. Este fator é responsável por definir as transições
fundamentais de absorção de energia de moléculas.

Numa molécula, podem haver movimentação dos núcleos e transições
eletrônicas devido a energia absorvida pelos orbitais moleculares. Como pri-
meira aproximação, uma vez que os núcleos são muito mais pesados que os
elétrons, podemos considerar as velocidades dos elétrons muito maiores que
as dos núcleos. Em seguida iremos discutir brevemente como este fator surge
da mecânica quântica e sob quais regimes de interação é possível observar o
efeito [14, 15].

Considere uma transição do tipo dipolo elétrico do estado vibracional
inicial 𝑣 no nível fundamental de energia 𝜀 com estado |𝜀𝑣⟩ para um estado
vibracional 𝑣′ e energia excitada 𝜀′ com estado |𝜀′𝑣′⟩. O operador momento
de dipolo 𝜇 é determinado pela soma das cargas eletrônicas (−𝑒) localizadas
em �⃗�𝑖 assim como as cargas dos núcleos (+𝑒𝑍𝑗) localizadas em �⃗�𝑗,

�⃗� = 𝜇𝑒 + 𝜇𝑁 = −𝑒
∑︁
𝑖

�⃗�𝑖 + 𝑒
∑︁
𝑗

𝑍𝑗�⃗�𝑗. (1.1)

A amplitude de probabilidade 𝒫 para a transição entre esses dois esta-
dos é dada por

𝒫 = ⟨Ψ′| �⃗� |Ψ⟩ =
∫︁

Ψ*′�⃗�Ψ𝑑𝜏, (1.2)

onde 𝜓 e 𝜓′ são, respectivamente, as funções de onda dos estados iniciais e fi-
nais. Estas funções de onda são um produto de cada função de onda individual
dos graus de liberdade envolvidos, sendo estes,

Ψ = Ψ𝑣Ψ𝑒Ψ𝑠, (1.3)

as ondas vibracionais individuais (dependendo das coordenadas espaciais dos
núcleos) e do espaço eletrônico e spin. Essa separação das funções de onda ele-
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trônica e vibracional é uma expressão da aproximação de Born-Oppenheimer
2 e é a suposição fundamental do princípio de Franck-Condon. A combinação
dessas equações leva a uma expressão para a amplitude de probabilidade em
termos de espaço eletrônico, spin e contribuições vibracionais:

𝒫 = ⟨Ψ′
𝑣Ψ′

𝑒Ψ′
𝑠| �⃗� |Ψ𝑣Ψ𝑒Ψ𝑠⟩

=
∫︁

Ψ′
𝑣Ψ′

𝑒Ψ′
𝑠(𝜇𝑒 + 𝜇𝑁)Ψ𝑣Ψ𝑒Ψ𝑠𝑑𝜏

=
A⏞  ⏟  ∫︁

Ψ*′
𝑣Ψ𝑣𝑑𝜏𝑛

B⏞  ⏟  ∫︁
Ψ*′

𝑒�⃗�𝑒Ψ𝑒𝑑𝜏𝑒

C⏞  ⏟  ∫︁
Ψ*′

𝑠Ψ𝑠𝑑𝜏𝑠 +
=0⏞  ⏟  ∫︁

Ψ*′
𝑒Ψ𝑒𝑑𝜏𝑒

∫︁
Ψ*′

𝑣�⃗�𝑁Ψ𝑣𝑑𝜏𝑣

∫︁
Ψ*′

𝑠Ψ𝑠𝑑𝜏𝑠

(1.4)

com os termos A, B e C sendo o fator de Franck-Condon, regra de seleção
orbital e regra de seleção de spin, respectivamente. O termo nulo segue da
ortogonalidade entre os estados eletrônicos. A parte independente do spin da
integral inicial é aqui aproximada como um produto de duas integrais,

∫︁
Ψ*′

𝑒Ψ*′
𝑣�⃗�𝑒Ψ𝑣Ψ𝑒𝑑𝜏𝑣𝑑𝜏𝑒 ≈

∫︁
Ψ*′

𝑣Ψ𝑣𝑑𝜏𝑣

∫︁
Ψ*′

𝑒�⃗�𝑒Ψ𝑒𝑑𝜏𝑒. (1.5)

Essa fatoração seria exata se a integral eletrônica sobre as coordenadas espa-
ciais dos elétrons não dependessem das coordenadas nucleares. No entanto, na
aproximação de Born-Oppenheimer Ψ𝑒 e Ψ𝑒’ , dependem (parametricamente)
das coordenadas nucleares, de modo que a integral (a chamada superfície di-
polo de transição) é uma função das coordenadas nucleares. Uma vez que
a dependência é geralmente bastante suave, ela é negligenciada, ou seja, a
suposição de que a superfície do dipolo de transição é independente das coor-
denadas nucleares é denominada de aproximação de Condon.

Na Mecânica Quântica, uma transição entre níveis pode ser represen-
tada probabilisticamente pelos elementos de matriz do potencial dado pelo
produto ⟨Ψ𝑓 |𝑉 (�⃗�)|Ψ𝑖⟩ de onda dos estados inicial e final desta transição, res-
2 Devido a massa do núcleo ser 1836 vezes maior do que a do elétron, as coordenadas dos núcleos em um sistema são

aproximadas como fixas, enquanto as coordenadas dos elétrons são dinâmicas durante o tempo curto da transição.
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Figura 2 – Diagrama de energia do princípio Franck-Condon. Os níveis de energia nucleares
são descritos pelo potencial de Morse [21].

pectivamente. Na Figura 2, vemos uma ilustração de como o fator de Franck-
Condon está associado à transição vibrônica, onde para um modelo utilizando
o potencial Morse3, cada transição eletrônica para um estado vibrônico tem
probabilidade associada a este fator. Devido à diferença de massa entre núcleo
e elétron, a dinâmica de transição de cada respectivo grau de liberdade será
diferente, sendo esta muito menor para as transições eletrônicas, portanto, a
transição de um elétron do estado fundamental 𝐸0 para um estado excitado
𝐸1 (ilustrado pelas setas azul e verde), ocorre em um tempo menor do que o
tempo de transição do núcleo provocado pela variação da coordenada nuclear
�⃗�𝑖0.

O espectro luminescente de uma molécula num estado excitado é des-
3 O potencial de Morse é um conveniente modelo de interação interatômica, também pode ser usado para modelar

outras interações, como a interação entre um átomo e uma superfície. O espaçamento dos níveis de energia de
potencial Morse diminui à medida que a energia se aproxima da energia de dissociação.
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crito pelas regras de seleção para a transição eletrônica. Na próxima Seção,
descreveremos os fenômenos luminescentes a partir do princípio de Franck-
Condon em conjunto com estas regras.

1.3 Luminescência

Inspirado pelos trabalhos de Planck, Einstein passou a investigar a inci-
dência luminosa em materiais. Anteriormente, no século XIX o físico Heinrich
Hertz já havia descoberto um efeito que levou o nome de efeito fotoelétrico
devido a incidência de luz ultravioleta em chapas metálicas, que provocava a
remoção de elétrons dependendo da frequência do feixe [18]. A explicação fí-
sica para este efeito foi desenvolvida em um trabalho de Einstein em 1905, no
qual utilizou o conceito de quantum de luz e a relação de Planck, onde foi pos-
sível obter uma relação denominada como função trabalho que é equivalente
a energia necessária para se remover um elétron do material. Observou-se en-
tão que existiam frequências de corte nas quais era possível ou não observar
o efeito, ou seja, medir o elétron removido do material metálico [18]. Sendo
assim, a energia do fóton incidente deve ser igual a diferença entre os níveis
de excitação para provocar uma transição eletrônica, sendo ele absorvido no
processo. Ou ainda, uma transição eletrônica entre um nível de maior energia
para um de menor energia com a emissão de um fóton com energia também
igual a esta diferença de energia entre os níveis, conforme ilustrado na Figura
3.

A luminescência estimulada pela absorção de radiação é denominada
fotoluminescência, a qual se divide em fluorescência e fosforescência. Para ex-
plicar os diversos fenômenos luminosos encontrados na natureza é preciso unir
todos estes conceitos discutidos até então, além de incorporar outros efeitos
nos modelos físicos. A aplicabilidade do princípio de Franck-Condon tanto na
absorção quanto na fluorescência, leva a uma simetria especular aproximada
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Figura 3 – Ilustração do processo de emissão e absorção eletrônica, respectivamente, da es-
querda para direita [20].

mostrada na Figura 4. A estrutura vibracional das moléculas em um gás frio e
esparso é mais claramente visível devido à ausência de alargamento das tran-
sições individuais. As transições vibrônicas são desenhadas na Figura 4 como
formas de linha lorentzianas estreitas e igualmente espaçadas [64].

Figura 4 – Ilustração do processo de absorção e emissão eletrônica [20].

O espaçamento igual entre os níveis vibracionais é apenas o caso do
potencial parabólico, e.g. oscilador harmônico simples, em potenciais mais
realistas, como os ilustrados na Figura 4, o espaçamento de energia diminui
com o aumento da energia vibracional. As transições eletrônicas de elétrons
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para os estados vibracionais mais baixos são muitas vezes referidas como tran-
sições 0-0 (zero zero) e têm a mesma energia tanto na absorção quanto na
fluorescência. Existem alguns fenômenos luminescentes que são importantes
na natureza. Em seguida, iremos comentar brevemente sobre alguns fenôme-
nos luminescentes que estão relacionados com as transições eletrônicas num
átomo ou molécula.

A luminescência ocorre quando, por exemplo, ao colocar uma barra de
ferro diretamente no fogo, os elétrons adquirem energia térmica, passando do
estado fundamental, na camada mais interna da eletrosfera (n=1) para um
estado mais energético (n=2), em uma camada mais externa (painel esquerdo
da Figura 5: seta amarela). Entretanto, o estado excitado é transitório e de
pouca duração. Rapidamente os elétrons voltam do estado excitado para o
estado fundamental (painel direito da Figura 5:seta vermelha). Nesse salto
quântico, emitem um fóton – energia na forma radiante conforme ilustrado
na seta azul na Figura 5. Portanto, nesse estado, o ferro superaquecido produz
luminescência (ferro em brasa) por conversão da energia térmica em energia
radiante luminosa.

Figura 5 – Ilustração dos processos de transição eletrônica num átomo [20].

Existem diferentes lâmpadas que utilizam esse mesmo fenômeno para
gerar luz: as lâmpadas incandescentes de bulbo, feitas de filamento de tungs-
tênio; as lâmpadas frias ou fluorescentes, muito utilizadas por economizar
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energia; além das lâmpadas de neon, usadas no comércio com o objetivo de
atrair e chamar a atenção dos clientes. Em suma, até o momento, podemos
concluir que a luz visível pode ser produzida por dois processos: incandescên-
cia e luminescência. O primeiro consiste no processo de emissão de radiação
eletromagnética por um corpo sob alta temperatura: nestas condições, a agita-
ção térmica promove transições eletrônicas entre os níveis energéticos gerando
emissão de fótons com frequência da ordem do valor energético de agitação
eletrônica. Com isso, um filamento de tungstênio de uma lâmpada incandes-
cente, por exemplo, gera luminosidade e parte desta energia é convertida em
calor por efeito Joule devido as colisões microscópicas do sistema. Já o se-
gundo processo é mais eficiente que a incandescência pois não há tanta perda
de energia por calor pois a excitação eletrônica ocorre através diretamente da
absorção de radiação eletromagnética. Além disso temos também uma reação
química que gera a chamada bioluminescência, como, por exemplo, o caso do
vaga-lume na natureza.

No caso da Fluorescência e da Fosforescência, que são dois tipos de
luminescência diferentes, porém, a diferença está na forma como a radiação é
emitida. Para esclarecer a diferença entre fluorescência e fosforescência, veja-
mos os esquemas da Figura 6

Figura 6 – Esquema diferenciando fosforescência e fluorescência, respectivamente, na es-
querda e direita da figura [20].

Na Fluorescência, a emissão é devida a uma relaxação de um estado
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eletrônico excitado para um estado vibracional, também excitado, por meio do
princípio de Franck-Condon. Em termos probabilísticos, uma transição deste
tipo é mais provável do que uma transição eletrônica direta para o estado
fundamental. Por conta disso, o comprimento de onda emitido é diferente do
incidente, dando origem a cor diferente na fluorescência. Portanto, no caso da
fluorescência, quando a incidência de luz externa cessa, a radiação é finalizada.
Um bom exemplo prático para contextualizar a fluorescência são as marcações
de trânsito nas ruas, com faixas e placas, que dependem da luz externa para
serem iluminadas. Outro exemplo são os adesivos iluminados inseridos pelos
atletas noturnos nas bicicletas, skates e patins, e também nos uniformes de
pessoas que trabalham à noite nas estradas e rodovias com o intuito de evitar
acidentes, como pode ser visto na Figura 7.

Figura 7 – Sinalizações usando fluorescência. Painel da esquerda: Avenidas, painel da direita:
Bicicleta [21].

Na Fosforescência, que tem esse nome pois foi observada pela primeira
vez com o Fósforo, o elétron passa do estado eletrônico excitado para um in-
termediário e só depois para o fundamental. Nesse caso, a energia que excitou
os elétrons vai sendo liberada gradativamente na forma de fótons e, por isso,
a luz dos objetos fosforescentes dura mais tempo, devido a uma configuração
eletrônica especial de seus elétrons. Como estas transições decaem lentamente,
a energia absorvida pode ser reemitida com intensidade mais baixa, mesmo
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no escuro, e depois de um determinado tempo, geralmente alguns minutos, as
moléculas todas voltam ao seu estado fundamental e param de emitir luz.

Figura 8 – Exemplos de fosforescência. Painel esquerda: Elementos químicos. Painel direita:
Aplicada em objetos [20].

Como exemplo de substância fosforescente, podemos citar o composto
aluminato de estrôncio, com a fórmula química 𝑆𝑟𝐴𝑙2𝑂4. É um pó cristalino
monoclínico amarelo pálido, inodoro e não inflamável. Quando ativado com
um dopante adequado, atua como um fósforo fotoluminescente com longa
persistência de fosforescência, exibido no lado esquerdo da Figura 8. Ao lado
direito da Figura 8, exibimos alguns exemplos do uso de elementos fosfores-
centes em objetos cotidianos, como mostradores de relógio, nos adesivos que
servem de enfeites, nos quartos de crianças, interruptores de luz, etc.

Em termos práticos, no caso da fluorescência, a substância só emite
a radiação enquanto está recebendo a fonte de energia externa, portanto,
quando essa fonte de energia cessa, a radiação não é mais emitida. Nesse
sentido, a fosforescência retém mais energia no estado intermediário.

Um resumo dos casos da transição eletrônica para fluorescência e fos-
forescência é exibido na Figura 9. Podemos notar que um elétron absorvido
é promovido para um outro estado eletrônico em estado vibrônico excitado e
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Figura 9 – Comparação entre as transições eletrônicas no caso de Fosforescência e Fluores-
cência. As setas onduladas indicam o decaimento devido a relaxação [20].

pode decair por meio de uma relaxação vibracional, como ilustrado na seta
ondulada em direção ao estado fundamental do poço 𝑆1, que por sua vez de-
cai para 𝑆0 e gera a fluorescência. Ou ainda, há a possibilidade do elétron ir
para um outro estado de igual energia através de um processo denominado
Inter-System Crossing (ISC - cruzamento interno), i.e. o estado intermediário
como supracitado. Novamente, após a relaxação vibracional, há um decai-
mento para o nível fundamental de 𝑇0 e posteriormente para o poço 𝑆0, ge-
rando fosforescência. Note que neste último caso, ele irá decair para um nível
energético muito externo ao poço 𝑆0, sendo assim, as amplitudes de probabi-
lidade associadas ao fator de Franck-Condon serão muito baixas, ou seja, as
probabilidades de transição eletrônica serão pequenas. Porém, quando olha-
mos para uma amostra com um número de moléculas da ordem do número de
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Avogadro, o tempo para esse processo de decaimento varia entre essas molé-
culas, e portanto, o efeito fosforescente dura por um período maior de tempo
em comparação com a fosforescência.

No caso da Bioluminescência, no exemplo do vaga-lume, ocorre uma re-
ação química que libera energia em seu organismo. As pesquisas no campo da
fisiologia da bioluminescência determinaram que o óxido nítrico é a substân-
cia mediadora entre o impulso elétrico emitido pelos neurônios do vaga-lume
e as reações químicas que produzem o disparo do flash luminoso, assim como
na Figura 10.

Figura 10 – Painel superior: Reação química do processo bioluminescente. Painel inferior:
Vagalumes na natureza [21].

Um modelo explicativo proposto por cientistas da Universidade de Tufts,
em Massachusetts, nos Estados Unidos, considera que o óxido nítrico atua nos
fotócitos (células produtoras de bioluminescência) da lanterna biológica dos
vaga-lumes, bloqueando o oxigênio da respiração das mitocôndrias. Nos ex-
perimentos realizados, esses insetos eram colocados em recipientes contendo
óxido nítrico e os cientistas observaram que os vaga-lumes não se apagavam
mais de modo intermitente, ficando permanentemente acesos. Concluíram,
então, que o óxido nítrico bloqueia o oxigênio da respiração das mitocôndrias
das células dos insetos (as mitocôndrias são pequenas estruturas produtoras
de energia das células). Nesse caso, o oxigênio fica disponível para a oxidação
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das luciferinas, que são catalisadas pelas luciferases, resultando em oxilucife-
rina e na bioluminescência (luz do vaga-lume). É importante salientar que esse
complexo sistema de reações químicas gera uma conversão de alto rendimento
de energia química (moléculas de ATP - adenosina trifosfato) em energia lu-
minosa. Do total de energia química do sistema, 90 – 96% é produção de
luz fria, enquanto apenas 4 - 10% é desprendido em calor. São conhecidos
muitos seres vivos que manifestam esse tipo de fenômeno bioquímico, como
bactérias, águas vivas (exibidas na Figura 11), seres aquáticos que vivem nas
regiões abissais e batiais, larvas de insetos e até cogumelos.

Figura 11 – Exemplos de águas-vivas [21].

Os seres vivos usam a bioluminescência para atrair as presas ou se defen-
der de seus predadores. É interessante mostrar a variedade de cores emitidas
por cada espécie de água-viva. O processo chamado de oxidação biológica
torna possível a conversão da energia química da reação entre substâncias co-
nhecidas como luciferinas e o oxigênio em energia luminosa (sem a produção
de calor). Essas reações estão relacionadas com a existência de uma enzima
denominada luciferase. As luciferases podem ser usadas como biomarcadores
luminosos, permitindo acompanhar a evolução de uma infecção bacteriana ou
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o crescimento de células cancerígenas dentro do organismo. Uma curiosidade
em relação aos vaga-lumes é que esses insetos usam a luz como um código
luminoso de atração para o acasalamento, assim como exibido para alguns
casos de peixes na Figura 12. As cores emitidas e o ritmo das piscadelas
varia de acordo com a espécie. Entretanto, algumas espécies de vaga-lumes
aprenderam a imitar as piscadas de outras espécies.

Figura 12 – Ilustração da função bioluminescente em peixes de regiões abissais [21].
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1.4 Espectroscopia Raman e Infravermelho

Ao incidir luz sobre um material (molécula ou sólido), parte da ener-
gia simplesmente passa através da amostra (por transmissão), enquanto os
fótons restantes interagem com o sistema através da absorção de luz, refle-
xão, fotoluminescência ou luz de espalhamento. A quantidade de luz que será
transmitida, bem como os detalhes de todas as interações luz-matéria, serão
determinadas pelas propriedades eletrônicas e vibracionais do material [22].
Dentro dos processos óticos, o espalhamento de luz é uma poderosa ferra-
menta para o estudo de excitações fundamentais da matéria. Tanto a espec-
troscopia Raman quanto a espectroscopia de infravermelho utilizam-se destes
fundamentos para a obtenção de informações da matéria [23]. Enquanto que o
Raman baseia-se no espalhamento inelástico de uma fonte de luz monocromá-
tica 4 para coletar informações de níveis energéticos, e com isso acessar graus
de liberdade de ligações químicas. As medidas de infravermelho coletam as
frequências típicas de uma molécula, conforme pode ser visto na Figura 13. É
importante salientar que ambas as medidas usam como vantagem o aspecto
vibracional das moléculas, entretanto, enquanto que a espectroscopia de in-
fravermelho usa a absorção/transmissão energética do feixe que interage com
o momento de dipolo da molécula para identificar os grupos funcionais, ou
seja, o tipo da molécula, o Raman coleta um amplo espectro de frequência de
luz espalhada pela molécula explorando a mudança na polarização conforme a
molécula vibra, por conta disso esta técnica torna possível distinguir os tipos
de ligação química do material, e.g. simples, dupla ou tripla.

Por causa da possibilidade do espalhamento inelástico da luz, o que leva
aos fótons incidentes e espalhados possuírem frequências diferentes, a carac-
terização de materiais fica registrada por meio de um espectro de distribuição
de picos. Estes picos, de maneira análoga a uma digital humana, na espectros-
copia cada pico identificará as propriedades do sistema estudado, que difere
4 Podendo ser no espectro visível, próximo do infravermelho ou ultra violeta
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Figura 13 – No painel esquerdo: Comparação entre os resultados de caracterização de uma
molécula de Tolueno usando (a) Espectroscopia Raman (b) Espectroscopia de
Infravermelho. No painel direito: Ilustração dos graus de liberdade associados a
cada método espectrográfico [17].

entre cada método. Ambas as técnicas são complementares, de forma que cada
uma possui pontos positivos e negativos com base no tipo de medida que se
deseja fazer.

Figura 14 – Ilustração dos processos de transição eletrônica com base em cada espalhamento
ou absorção observado [22].

A Espectroscopia Raman tem como uma de suas principais vantagens
a sua natureza não destrutiva, o que possibilita que a mesma amostra seja
caracterizada com O potencial de aplicação da espectroscopia Raman na cri-
minalística uso de outra técnica, ou usada para a produção de contraprova,
sendo, portanto, adequada para a solução de problemas forenses.[39]

A espectroscopia Raman é útil quando precisamos caracterizar que tipo
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de estrutura estamos analisando e a espectroscopia de infravermelho, do que
esta estrutura é formada. Na espectroscopia Raman, quando os fótons intera-
gem com uma molécula, um elétron pode ser excitado para um nível de energia
mais alto, ou seja, um estado virtual excitado. O elétron então pode relaxar a
um nível de energia diferente daquele da energia incidente. A diferença entre a
energia do fóton incidente e a energia do fóton espalhado é chamada de desvio
Raman (do inglês Raman shift). Conforme ilustrado na Figura 14, temos duas
possibilidades de desvios de Raman para cada transição eletrônica em estados
virtuais: o caso verde quando a transição ocorre de um estado excitado para
o estado fundamental, a roxa quando ocorre do estado fundamental para um
estado excitado, e também temos o espalhamento Rayleigh quando a transi-
ção ocorre de um estado fundamental, para o próprio estado fundamental. A
interação da molécula com a luz pode induzir um deslocamento da nuvem de
elétrons da molécula que resulta em uma mudança na polarizabilidade. Uma
molécula possui transições de energia específicas relacionadas às suas ligações
intramoleculares nas quais ocorre uma mudança de polarizabilidade, e essas
mudanças dão origem aos modos ativos Raman. Conforme pode ser visto na
Figura 15-a, a frequência do desvio Raman está relacionada ao tipo de ligação
que está sendo excitada e a intensidade desse pico Raman é proporcional ao
número dessas ligações [17].

Já a espectroscopia de infravermelho é uma técnica que se baseia na
absorção de luz por moléculas em frequências correspondentes às vibrações
fundamentais dessas moléculas. Moléculas com grupos funcionais que possuem
dipolos fortes exibem picos fortes no infravermelho, enquanto que os grupos
funcionais que possuem dipolos fracos exibem picos fortes em Raman5. O
movimento dos átomos em uma molécula tem uma frequência natural de
vibração relacionada à sua força de ligação. No modelo de sólidos de Einstein
[25], no qual os ions e suas ligações de um cristal são considerados como

5 A intensidade do dipolo está associado a polarizabilidade de cada molécula
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Figura 15 – Esquematização do processo de espectroscopia (a) Raman e (b) Infravermelho
[17].

sistemas tipo massa mola, neste sentido, os modos de vibração das moléculas
são quantificados e possuem frequência de vibração da ordem da frequência de
radiação infravermelha, e portanto a ligação química absorve esta radiação.
As frequências de infravermelho específicas que as ligações de uma molécula
absorvem dão origem a um espectro de infravermelho da molécula, assim como
pode ser visto na Figura 15-b, onde cada modo de vibração é caracterizado por
uma distribuição de absortância em função do comprimento de onda típico.

A utilização de cada método de espectroscopia bem como sua importân-
cia na física forense em frente aos problemas e soluções de cada caracterização
serão explorados no próximo capítulo onde faremos aplicações e comparações
destas técnicas em situações reais da investigação forense.
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2 Ciência Forense & Aplicações

A ciência forense é entendida como um conjunto interdisciplinar de
conhecimentos científicos e técnicos que são utilizados para solucionar não só
crimes, como também vários assuntos legais cíveis, penais e administrativos,
proporcionando suporte para investigações referentes à justiça civil e criminal.
Possui estreita ligação com a criminalística, visto que a criminalística é uma
das bases das ciências forense, que se desenvolveu principalmente ao longo do
último século. [26]

Entende-se como perícia aplicada ao estreitamento com a ciência como
ferramenta a fim de chegar a resultados que podem ser comprovados de forma
não subjetiva, sendo assim uma estratégia imparcial.

De uma maneira histórica, o método científico para a resolução de cri-
mes ganhou força desde o surgimento do personagem fictício Sherlock Holmes.
Esse personagem criado pelo escritor britânico Arthur Conan Doyle em 1887
é um importante protagonista do gênero literário romance policial e investiga-
tivo [27]. O impacto de seus primeiros contos publicados em revistas e jornais
entre os anos de 1887 e 1893 foi tão imenso que, quando seu criador decidiu
encerrar as suas aventuras, no ano de 1893, representantes da família real in-
glesa enviaram uma carta manifestando seu desgosto, além de manifestações
populares terem sido organizadas para pedir a volta do personagem [28].

A partir de algumas de suas histórias, é importante evidenciar as apro-
ximações entre o modo de investigação do personagem e o método científico,
que teve grande avanço a partir de Holmes, em particular o método como era
coletado as evidências, assim como o desenvolvimento e análise da perícia. Ele
acabou se tornando um nome de referência para esse tipo de conhecimento e
estudo [27]. Conan Doyle era também médico, o que aproximou suas histó-
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rias fictícias à cientificidade da perícia criminal, trazendo assim à luz a maior
divulgação como ramo de interesse.

Edmond Locard, também conhecido como o Sherlock Holmes da França,
formulou o princípio básico da ciência forense: “Todo contato deixa uma
marca” [28], que ficou conhecido como o princípio de troca de Locard. Por-
tanto, em investigações criminais, o foco principal dos profissionais da área
é tanto confirmar a autoria dos crimes, quanto descartar o envolvimento de
suspeitos. Em casos de homicídio são utilizados diversos recursos como, por
exemplo, fio de cabelo, sangue, impressão digital, entre outros vestígios deixa-
dos no local de crime, que são úteis na identificação de evidências. É possível
também descobrir a hora, data e causa da morte. São vários recursos usados
para uma busca verossímil dos fatos [29].

A ciência forense tem se desenvolvido cada vez mais e, apesar de não
ser tão romântica quanto se mostra nas séries e filmes sobre o tema, ainda
é bastante diferenciada e proporciona aos profissionais momentos de contato
com conhecimentos técnicos e científicos, além de auxiliar na investigação de
crimes. Além disso, é importante evidenciar que hoje com o avanço tecnológico
e inovações científicas, esse campo se tornou uma área de muita procura e de
diversos ramos de aplicação e desenvolvimento [29].

Um dos ramos de atuação é a física forense, uma área não muito co-
nhecida, onde são utilizados conceitos físicos para solucionar casos criminais.
Tudo isso é utilizado com grande importância na perícia criminal. Podemos
constatar essa importância com alguns dos casos famosos conhecidos onde a
aplicação correta da metodologia tornou possível a solução criminal ou peri-
cial.

Adiante, evidencia-se acerca dos princípios físicos envolvidos nas técni-
cas descritas supracitadas. Enfatiza-se o uso de emissão e absorção de fótons
para marcas periciais necessárias para análise forense.
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2.1 Espectroscopia

Uma das aplicações da espectroscopia Raman e de infravermelho na
área forense é na identificação de componentes de revestimento químico em
pinturas. Amostra de pinturas podem fornecer uma valiosa evidência num
largo espectro de investigação forense. Como por exemplo, associando um
suspeito a uma cena de crime de batida de carro, do tipo hit-run, onde em
situações onde não há testemunhas oculares ou registros visuais, um revesti-
mento de tinta ocultando as marcas pode ser empregado para ocultação dos
vestígios [30].

Figura 16 – Comparação entre as medidas da (a) Absortância e (b) Intensidade Raman para
a pintura da porta e telhado de um carro. Adaptada de [31]

Na Figura 16 vemos um exemplo do uso do infravermelho e Raman
nos painéis (a) e (b), para a análise do revestimento de pintura da porta di-
reita e do telhado de um carro, respectivamente. Podemos notar que ambas
são caracterizadas por picos demarcados pelos valores em 𝑐𝑚−1. Nesta aná-
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lise ambas as medidas são complementares, tendo em vista a disparidade do
espectro observado em cada caso e a necessidade da preparação da amostra
para a análise usando o infravermelho [31]. Em particular, comparando re-
sultados da porta e do telhado no infravermelho é possível notar a diferença
próximo de 1550 𝑐𝑚−1 entre o revestimento do telhado e da porta, indicando
uma possível adulteração dessa pintura, enquanto que no espectro Raman
essa diferença não fica evidente.

Conforme discutido na Seção 1.4, a espectroscopia de infravermelho é
sensível à estrutura molecular. Por conta disso, ela provê informações sobre
a composição química da amostra de pintura, tais como aglutinantes de polí-
meros, preenchimentos inorgânicos e pigmentos. Em suma, para este tipo de
análise, foi determinado que alguns dos pigmentos inorgânicos e preenchimen-
tos inorgânicos como dióxido de titânio ou cromatos são visíveis em espectros
infravermelhos de amostras de tinta, enquanto que os pigmentos e corantes or-
gânicos podem ser identificados apenas na base do espectro Raman [31]. Além
disso, a espectroscopia Raman não requer preparação da amostra, podendo
ser feita até em gases e líquidos, enquanto que no caso do infravermelho, por
conta da água absorver a luz, as medidas em meios aquosos fica inviabilizada.

Outras aplicações da espectroscopia Raman na análise de documentos
fraudulentos, explosivos e drogas ilícitas são evidenciadas na Figura 17. No
painel (a) foi detectado vestígios de explosivos em uma nota de um dólar com o
tamanho da ordem de mícrons. No painel (b), podemos notar o cruzamento de
duas tintas com origens distintas em um documento, indicando a superposição
de escritas. No painel (c) exibimos um comprimido farmacêutico falsificado
analisado dentro da própria embalagem, garantindo a integridade da amostra
sem violação do produto.

Concluímos portanto que apesar de ambas as técnicas usarem aspec-
tos vibracionais moleculares, cada uma delas acessa um grau de liberdade
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Figura 17 – Espectroscopia Raman (a) Um dólar com vestígio de explosivos (b) Adulteração
de documento (c) Droga farmacêutica adulterada. Adaptada de [32]

distinto. Enquanto que a espectroscopia usando o feixe infravermelho é mais
sensível a grupos de modos vibracionais, a espectroscopia Raman é capaz de
detectar o tipo de ligação entre moléculas de mesma natureza. A espectros-
copia de infravermelho é útil para a detecção de compostos orgânicos, como
tintas, cabelo, fibras, entre outros, porém é limitada para a preparação da
amostra, tendo em vista que elementos externos como líquidos e gases podem
absorver o feixe incidente alterando a composição do sinal de absorbância. Já
a espectroscopia Raman não requer preparação das amostras, porém inter-
ferências de origem luminescente como fluorescência, entre outras que foram
discutidas na Seção anterior, podem perturbar as medidas, o que não é um
problema para a análise com o infravermelho. Em suma, ambas as técnicas
são complementares - sendo assim, a compreensão do grau de atuação de cada
uma é de extrema importância para o trabalho forense.

2.2 Luminescência

A luminescência é utilizada na física forense em processos no qual a
energia é emitida de um material em um comprimento de onda diferente
daquele em que é absorvida [33]. A luminescência abrange fotoluminescência,
eletroluminescência, quimioluminescência, etc. Estamos interessados aqui em
fotoluminescência (fluorescência e fosforescência). O princípio das transições
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de fotoluminescência é primordial para a compreensão das técnicas descritas
na próxima Sub-seção.

2.2.1 Detecção de impressão digital por fotoluminescência

Reagentes de impressão digital, como ninidrina seguida por tratamento
com cloreto de zinco [34, 35, 36], fluorescem sob o laser Ar (Argônio) e desen-
volvem impressões digitais sem requerer imagem de luminescência resolvida
com tempo. O produto da reação de 1,2-indanodiona com glicina [37] emite
amarelo sob excitação de laser azul-esverdeado. Conforme ilustrado na Fi-
gura 18, o espectro de emissão é uma banda larga tendo seu máximo em
torno do amarelo (560-575 nm). As amostras, nas quais as impressões devem
ser detectadas, são excitadas com as linhas azuis 476,5 e 488 nm de um la-
ser de argônio e observadas sob filtros laranja. 1,2-indanediona é uma forma
de fluorescência de etapa única em superfícies porosas; em superfícies lisas,
o potencial de 1,2-indanediona para detectar impressões digitais depende de
quanta luminescência está vindo da superfície da amostra [33].

Figura 18 – Espectro eletromagnético. O espectro visível fica na faixa de 480-740 nm [33].

Quando os procedimentos de rotina descritos acima não fornecem bons
resultados, a imagem luminescente temporizada pode ser a solução. Há um
grande número de superfícies intensamente luminescentes nas quais as técni-
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cas convencionais de detecção falham. O princípio básico da técnica de lu-
minescência resolvida no tempo é descrito em artigos anteriores [37, 38, 43].
As impressões digitais não reveladas são então tratadas com produtos quími-
cos com tempos de vida de luminescência, em particular fosforescente, muito
mais longos. O dispositivo de imagem detectará apenas essa luminescência de
longa duração e, eventualmente, suprimirá o fundo.

2.2.2 Detecção de traço explosivo: Fotoluminescência x Colorimétrico

Explosivos são produtos químicos (moléculas) que contêm pelo menos
dois grupos nitro 𝑁𝑂2 e quando processado com luz laser apropriada, o es-
pectro de fotoluminescência através de um espectrômetro terá alguns picos
caracterizando a molécula. Dependendo da natureza das transições, os picos
podem ser mais ou menos nítidos.

Essas transições (picos) de elétrons servem como uma “impressão di-
gital” para a identificação de substâncias. A eficácia de qualquer análise de
rastreamento de explosivos depende de três etapas distintas: coleta de amos-
tra, análise de amostra e comparação de resultados com padrões conhecidos.
Todas as três etapas são essenciais para detectar explosivos que estão presen-
tes em uma cena de crime, por exemplo. Foi descoberto recentemente [40] que
muitos explosivos (TNT, nitroglicerina, etc.) compartilham um pico de foto-
luminescência comum a 705 nm quando excitados com uma fonte de laser UV
que emite a 325 nm. As substâncias não explosivas comuns não apresentaram
pico de 705 nm nas mesmas condições experimentais [41].

A equipe de pesquisa de [42] desenvolveu um detector de explosivos
portátil baseado em fotoluminescência. O dispositivo ilumina a luz ultravio-
leta, infravermelha e visível em duas áreas de amostra ao mesmo tempo e,
em seguida, calcula a diferença de refletância entre elas para cada parte do
espectro.
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Figura 19 – Detecção colorimétrica x fotoluminescente [33].

Se explosivos estiverem presentes em uma área de amostra, mas não na
outra, a assinatura característica da luz refletida deve aparecer claramente
nesta medição de diferença. Isso permite a fácil identificação do explosivo,
comparando a assinatura com um banco de dados armazenado no detector.

Muitas reações com vestígios de resíduos explosivos produzem um pro-
duto que é colorido e luminescente. Ao usar um produto luminescente para
detecção, ganha-se pelo menos uma a três ordens de magnitude na sensibili-
dade de detecção [43].

Para comparar a detecção colorimétrica versus fotoluminescência de
RDX (C3H6N6O6), o seguinte procedimento foi utilizado pela equipe de Men-
zel. O RDX foi solvatado em uma pequena quantidade de acetona, depois em
uma quantidade maior de metanol e espalhado em papel de cromatografia.
As manchas foram deixadas secar ao ar por cerca de meia hora. Em seguida,
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os reagentes de um kit de teste de explosivos foram colocados no RDX.

Os produtos da reação eram imediatamente visíveis. O produto colori-
métrico era púrpura claro e visível à luz ambiente. O produto luminescente foi
visto sob luz laser azul-esverdeada usando filtros vermelho e laranja e apare-
ceu como uma cor avermelhada (Figura 19). Em baixas concentrações (10-4 M
e inferior), a detecção de explosivos de traços de fotoluminescência é superior
ao método colorimétrico devido à sua sensibilidade.

2.2.3 Detecção de rastreamento de explosivos com polímeros luminescentes

Polímeros luminescentes foram usados como sensores para TNT [44].
Quando uma molécula de um explosivo se liga a um polímero, ela pode ‘desli-
gar’ a luminescência do polímero. Essa mudança pode ser usada para detectar
concentrações muito baixas de explosivos. A equipe de Toal fez um polímero
contendo silício que brilha em azul ou verde sob iluminação com uma luz ul-
travioleta e escurece na presença de TNT. Isso poderia ser usado para detectar
rastros de explosivos deixados pelas impressões digitais de um fabricante de
bombas.

De maneira geral, mesmo que a química seja diferente, as impressões
digitais de fotoluminescência e a detecção de rastros de explosivos comparti-
lham muitas dificuldades comuns: escassez de materiais deixados nas cenas do
crime, sensibilidade, excitação de alta potência e alto sinal de fundo. Quando
o sinal de luminescência de materiais explosivos é forte, a luminescência pode
ser usada como a principal técnica para detecção e identificação de materiais
explosivos. No caso de um sinal fraco e/ou alta luminescência de fundo sob
uma fonte de excitação a laser, a luminescência resolvida no tempo e outras
técnicas (espectroscopia Raman e espectroscopia de luminescência induzida
por laser) podem resolver o problema.
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2.3 Balística: Holografia

Outra aplicação de medidas utilizando fótons na área forense é a Holo-
grafia. Usualmente, o perito forense provê em sua mala de crime equipamen-
tos ópticos como microscópio e lupa. Ambos os equipamentos são utilizados
regularmente para análise de balística, ranhuras, entre outras marcas a ní-
vel microscópico. Com o avanço tecnológico e miniaturização eletrônica, foi
possível incorporar técnicas, antes utilizadas apenas em laboratórios, em dis-
positivos de fácil locomoção e funcionamento, como é o caso da holografia.
Por conta do desenvolvimento de fibras ópticas, a facilidade para a utiliza-
ção de guias de onda para feixe óptico se tornou evidente na holografia. Esta
técnica óptica permite guardar a informação tridimensional completa de um
objeto. Outras técnicas convencionais de registro, como a fotografia, gravam
apenas a informação da intensidade do que está em cena, portanto, parte
da qualidade total é perdida. Assim como em uma conversão de vídeo AVI
para MP4, por exemplo, onde parte da informação fica compreendida em um
arquivo com menor tamanho apenas por compressão e conversão do vídeo.
Já a holografia registra tanto a amplitude quanto a fase da onda, que deve
ser então convertida em termos da intensidade. Conforme ilustrado na Figura
20 esse registro é possível por conta da captura de dois feixes, um que será
direcionado ao objeto e outro direcionado a um espelho, gerando um padrão
de interferência observado num filme fotográfico, ou mais recentemente, em
aplicações modernas, por uma câmera CCD1 ou um SLM2 [47, 48].

Como a intensidade em cada ponto no padrão de interferência depende
na fase da onda espalhada pelo objeto, o resultado é o denominado holograma
que contém a informação da fase e da amplitude. Um observador consegue
visualizar a figura tridimensional do objeto quando este é iluminado por uma
outra fonte luminosa, em geral no espectro visível. A técnica é aplicada ex-
1 Charge-Coupled Device; Tradução livre: Dispositivo de Carga Acoplada [45].
2 Spatial Light Modulator ; Tradução livre: Modulador Espacial de Luz [46].
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Figura 20 – Reconstrução da imagem-objeto; a luz difratada pelo holograma pode ser visua-
lizada pelo observador [47]. Tradução livre da esquerda para direita: Canhão de
Luz, Placa fotográfica, Espelho, Objeto.

plorando o fato de que as ranhuras em uma bala e no cano da arma de onde
ela saiu devem ser as mesmas, conforme ilustrado na Figura 21-(a) e (b),
respectivamente.

Figura 21 – (a) Marcas de um cano de uma arma. (b) Ranhuras encontradas na bala [49].

Historicamente, Dennis Gabor (1948) introduziu “Um novo princípio
microscópico” [50], que ele denominou holografia (do grego holos, que significa
“todo” ou “inteiro”, e grafe, “escrita”). O nome foi escolhido para indicar que
o método registra todas as informações de campo (ou seja, amplitude e fase)
e não apenas a intensidade usual. Inicialmente Gabor propôs esta técnica
para “ler” opticamente micrografias eletrônicas que sofriam de aberrações
esféricas severas [50]. No entanto, a demonstração da prova de princípio foi
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realizada inteiramente no domínio óptico e, de fato, a holografia permaneceu
desde então em grande parte conectada com campos ópticos. Em 1971, Gabor
recebeu o Prêmio Nobel em Física “por sua invenção e desenvolvimento do
método holográfico”. A holografia em linha desenvolvida por Dennis Gabor
pode ser resumida como um processo de gravação do padrão de difração de um
objeto em um filme fotossensível. Para visualizar o holograma, essencialmente,
é necessário iluminar este padrão de difração por uma fonte igual ao inicial,
em fase e amplitude, e com isso obter a imagem.

A forma simples de executar a construção holográfica em linha foi pos-
teriormente tornada obsoleta, onde atualmente os coeficientes da série de
Fourier associadas aos picos de intensidade são utilizados para reconstruir
a imagem obtida pelo padrão de interferência a partir de uma transformada
de Fourier. Inclusive, nesta técnica, o poder de resolução está associado à
capacidade de computação para obtenção destes coeficientes.

Figura 22 – (a) Imagem holográfica utilizada em cartões de crédito/débito. (b) Imagem ho-
lográfica de uma bala em movimento. Adaptada de [49].

Para ilustrar algumas aplicações, o selo holográfico é largamente utili-
zado para aumentar a segurança de documentos e cartões. Na Figura 22-(a)
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podemos ver um exemplo de uma imagem holográfica utilizada em cartões
de crédito/débito. Podemos observar o uso da holografia também na análise
de imagens microscópicas para identificar marcas, como a de imagens tridi-
mensionais de ranhuras em balas e arrombamentos em cofres como ilustrado
exibido na Figura 22-(b). No próximo capítulo veremos aplicações da perícia
em casos reais e discutiremos aspectos da atuação profissional da perícia.
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3 Perícia Aplicada

Até o momento vimos algumas aplicações de fenômenos eletromagné-
ticos em análises periciais como espectrografia de Raman e infravermelho
para categorização química de materiais analisados. Mais ainda, vimos como
o luminol é utilizado na investigação e como a holografia pode ser útil para
análises mais profundas envolvendo detalhes microscópicos em provas crimi-
nais. Neste capítulo, além de discorrer sobre alguns aspectos da perícia, como
aplicação e mercado de trabalho, iremos exibir casos reais onde o emprego da
ciência forense foi fundamental para compreensão e comprovação dos crimes.

3.1 Aplicação e Atuação

Quando ocorre morte violenta (devido a agente externo, não natural)
ou suspeita (natural ou não; e.g. a morte súbita pode ser causada tanto por
envenenamento quanto por um ataque cardíaco) há que se proceder a ne-
cropsia médico–legal (se esta não for realizada pode ser necessária exumação
do corpo, por determinação judicial). Aqui, a autoridade policial, ciente do
fato, aciona a perícia através da emissão da Guia de Remoção do Cadáver,
documento que acompanhará o corpo ao IML. A necropsia será feita pelo
menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais
de morte, julgarem que possa ser feita antes segundo o artigo 162 do código
penal.[53]

São utilizados métodos laboratoriais e experimentais como citado an-
teriormente tanto no âmbito da esfera criminal quanto científica. O papel do
físico pode ser visto neste cenário como primordial. Seu trabalho consiste em
coletar evidências que corroborem para sua prática como também mensura-
ções com determinadas técnicas.
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O Código de Processo Penal (artigos 158 a 168) normaliza as perícias,
quanto a sua realização, e os peritos. Iremos dar atenção especial à nova reda-
ção do art. 159 do C.P.P dada pela Lei n.o 11.690/2008, quanto à produção
e apreciação da prova pericial. Define-se o conceito de Prova Judiciária o
agente definidor de possibilitação de reconstrução da cena que pode ser pre-
gressa sem testemunhas. Esta deve ser feita por um conjunto de uma equipe
peritos multiprofissionais[51].

Quadro 1

.

As perícias podem ser realizadas em pessoas vivas, cadáveres, animais
e coisas.
a) Pessoas vivas – Determinar a identidade, idade, cor, sexo, a esta-
tura, exclusão da paternidade, doença e retardo mental, simulação de
loucura; diagnosticar parto e puerpério, lesão corporal, socioneuropa-
tias, crimes contra os costumes, infecções sexualmente transmissíveis;
investigar envenenamentos e intoxicações, doenças profissionais e aci-
dentes de trabalho.
b) Cadáveres – Diagnosticar a realidade, a causa jurídica, o tempo da
morte, a identificação do morto; diferenciar as lesões produzidas em
vida e no morto; realizar exames toxicológicos das vísceras do morto;
proceder à exumação; extrair projéteis.
c) Animais – Identificar a sua espécie; diagnosticar lesões corporais;
caracterizar elementos encontrados em seu corpo que sejam úteis para
a identificação do criminoso.
d) Coisas – Pesquisar pêlos; proceder o levantamento de impressões di-
gitais; examinar armas, projéteis; caracterizar os agentes vulnerantes
e as manchas de saliva, colostro, sangue, esperma, líquido amniótico,
urina e etc. em tecidos, móveis e utensílios.

No Quadro 1 acima vemos a aplicação da perícia.[52]
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.

Físicos podem oferecer suporte a outros núcleos da COPEC, auxiliando
nas perícias do Núcleo de Perícia Documentoscópica e Contábil (NUPDC) e
no Núcleo de Perícia e Engenharia Legal e Meio Ambiente (NUPELM) [54].

Entretanto, a Constituição atual não prevê a existência de órgão pericial
autônomo. Pesquisa realizada pela perita criminal federal Márcia Aiko Tsu-
noda revelou que, na maioria dos estados, houve melhoria no serviço prestado
à sociedade. “A partir das respostas obtidas neste estudo, pode-se concluir
que os órgãos periciais que já se encontram desvinculados da Polícia Civil, de
forma geral, apresentaram melhora tanto na qualidade do resultado final de
seu trabalho para a sociedade quanto na sua gestão”, afirma a perita[55].

A diferença entre a investigação policial e a perícia criminal (investiga-
ção técnica) é que enquanto a primeira é focada na prova circunstancial, a
qual é recolhida por meio de depoimentos de vítimas, testemunhas e suspeitos,
a perícia é focada na prova material advinda de análise de vestígios recolhi-
dos no local ou locais do crime, e objetos relacionados. São utilizados exames
científicos para análise decorrente de resíduos ou com técnicas avançadas.

A Polícia adota uma linha investigativa, enquanto a perícia executa exa-
mes científicos que podem confirmar ou derrubar linhas investigativas. Seus
exames podem inocentar ou confirmar a culpa do acusado. Fica à disposi-
ção para realizar novos exames e responder questionamentos do Ministério
Público, do Judiciário, da Defensoria Pública e da defesa do acusado.

Ainda há muito o que ser conquistado para a autonomia funcional,
como orçamento próprio, corregedoria independente e condição de órgão de
segurança pública [55].

Exemplificando a atuação de físicos forenses na perícia criminal com
dois casos de estudo, descritos nas próximas subseções deste capítulo.
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3.2 Lesão Corporal Grave

O primeiro caso a ser discutido como exemplo de estudo aqui é uma
lesão corporal de natureza grave. A vítima informou à polícia que a situação
iniciou-se após a falsificação de sua assinatura com fins de obter vantagens
ilícitas. Após a denúncia, o acusado proferiu a agressão. Neste momento, só
os dois se encontravam no recinto. A fim de provar a inocência ou não do
acusado, utilizou-se de metodologia científica, pois não era possível se ter um
veredito baseado apenas em depoimentos (como supracitado a diferença entre
a polícia e a perícia).

Foi então solicitado uma perícia com um especialista em manchas de
sangue, para a averiguação das evidências frente ao relato da vítima. O pe-
rito, após analisar as vestimentas com luminescência, solicitou que a vítima
fizesse uma reprodução simulada de seus movimentos, registrando-os cautelo-
samente.

A vítima indicou durante a reprodução que recebeu o golpe no sentido
da direita para esquerda de seu rosto no sentido descendente, como mostrado
na Figura 23.

Durante o exame das vestes foram verificadas, além de manchas de sa-
turação próximas a gola da camisa, manchas gotejadas na calça jeans com
diferentes ângulos de impacto, sendo que a perna esquerda da calça jeans exi-
bia uma concentração maior destas manchas. Para determinação aproximada
destes ângulos em superfície irregular (tecido), o Perito utilizou um inclinôme-
tro1 e uma calça jeans do mesmo tipo e marca. Com a ajuda do inclinômetro,
gotejou sangue em diferentes ângulos e comparou tais resultados com as man-
chas contidas na calça jeans da vítima. Foram encontrados ângulos próximos
de 90 e 80 graus de impacto na região próxima à cintura e na faixa de 60, 50
e até 30 graus em região mais abaixo, como ilustra a Figura 24 a seguir.
1 O inclinômetro digital é um aparelho que utiliza um giroscópio interno para medir a direção da força da gravidade
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Figura 23 – A seta e área delimitada pelas linhas pontilhadas mostram o sentido e local da
agressão no rosto da vítima [56].redaumentar figura!

Figura 24 – Ilustração da reprodução simulada indicando a provável dinâmica de gotejamento
na calça jeans durante a agressão e também durante a fuga da vítima do local
[56].

Podemos notar na Figura 24 a mudança de ângulo de impacto de gotas
de sangue na calça à medida que a vítima se levanta. Concluiu o perito, por-
tanto, que as manchas de sangue examinadas nas vestes estavam compatíveis
com a história relatada pela vítima durante sua reprodução simulada.

e determinar o ângulo de inclinação desejado.



46 CAPÍTULO 3. PERÍCIA APLICADA

3.3 Homicídio: Caso Nardoni

No segundo exemplo, ressaltando a importância da ciência forense, foi
solucionando um crime bem repercutido midiaticamente que foi o assassinato
de Isabella Nardoni.

Ocorrido na noite de 29 de março de 2008, Isabella Nardoni, aos cinco
anos de idade, foi atirada do sexto andar do apartamento do próprio pai, Ale-
xandre Nardoni, e da madrasta Anna Carolina Jatobá. O casal inicialmente
alegou que Isabella havia sido lançada pela janela por um terceiro suspeito,
que teria invadido para roubar e supostamente havia cortado um pedaço da
tela de proteção do quarto da menina, enquanto Anna e o pai Alexandre
buscavam os filhos mais novos no estacionamento do condomínio. Entretanto
essa versão foi contestada pelos investigadores do caso, que, através da pe-
rícia, por meio da análise dos vestígios do crime e da reprodução simulado
do caso, puderam constatar que, antes da queda, a criança foi espancada no
rosto, jogada ao chão pelo pai e asfixiada [58, 59].

Havia marcas de sangue no banco de trás do carro, dentro do apar-
tamento e na rede de proteção que foi cortada. Além disso, também foram
encontradas marcas da mão da menina na parte externa do prédio, que mos-
tra que a criança ficou pendurada pelas duas mãos e que primeiro uma de
suas mãos foi solta, deixando uma marca na parede externa formando um
arco, como evidenciado nas figuras a seguir.

A figura 25 mostra a sala, próxima à face externa do braço do sofá ali
disposto, com luminescências em forma de gotas estáticas, com leves esfrega-
ços em virtude de limpeza. De acordo com a perícia, Alexandre Nardoni, ao
chegar no apartamento, retira a fralda que estancava o sangramento da testa
de Isabella, que permanece no colo do pai. O gotejamento de sangue ocorre
após a retirada da fralda da cabeça de Isabella, o que justifica o sangue go-
tejado a no mínimo 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) do piso,
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Figura 25 – Lumimescência em forma de gotas estáticas localizadas na sala [57].

considerando-se a altura dele, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

Figura 26 – Impressões do solado da sandália (pé esquerdo) pertencente a Alexandre Nardoni
[57].

Já na figura 26 podemos ver as impressões dos solados da sandália (pé
esquerdo) pertencente a Alexandre Nardoni, que foi comparada à marca de
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solado de calçado constatada no lençol, obtendo-se perfeita correspondência.
Segundo a perícia Alexandre subiu na cama para cortar a tela de proteção e
jogar Isabella pela janela, ocasião em que a marca do solado da sandália que
calçava ficou no lençol da cama.

Figura 27 – Painel Superior: Remoção de sujidades do revistimento externo do edifício Lon-
don. Painel Inferior: Ilustração do processo [57].

Por último, na parte superior da Figura 27 é possível ver a remoção
de sujidades do revestimento externo do Edifício London, produzida pelos
dedos da mão direita de Isabella Nardoni, ao ser jogada pela janela. Segundo
a perícia, Alexandre Nardoni ao passá-la pela tela de proteção soltou primeiro
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a mão esquerda e depois a mão direita. E com base nos conceitos físicos de
centro de massa, conforme ilustrado na parte inferior da Figura 27, pôde ser
constatado que a menina realizou uma rotação, quando a primeira mão foi
solta. Todo esse trabalho minucioso ajudou a comprovar a autoria do crime
sendo do pai e da madrasta. Ambos foram condenados por um júri popular,
e tiveram penas de 31 anos e 26 anos de prisão, respectivamente [58, 59].

A ciência forense faz parte da investigação e solução criminalística. Por
meio da aplicação de diversas áreas científicas em conjunto com a análise fo-
rense, é possível obter uma descrição física completa, ou muito próxima, da
realidade dos casos decorridos. A utilização de teorias físicas para este fim
é amplamente difundido, desde a dinâmica clássica de Newton, até fenôme-
nos de transições de níveis energéticos quânticos para o desenvolvimento de
equipamentos de análise, como as técnicas de Espectroscopia Raman e de
Infravermelho.

No próximo Capítulo serão abordadas as diversas instrumentações me-
todológicas para investigação científica, desde os equipamentos utilizados,
suas aplicações e conceitos físicos.
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4 Instrumentação

Os instrumentos, empregados junto com metodologias específicas, for-
mam ferramentas para realizar a análise científica em um processo criminal.
Neste Capítulo abordaremos as mais relevantes e recorrentes práticas, tipa-
gem metodológica e aplicação da física no conceito forense.

Desde o uso de lentes aplicadas a instrumentos até a holografia, a qual
captura a amplitude magnética e também sua fase, sendo objetivada para
caracterização de amostras, os dispositivos ópticos sempre estão disponíveis
como instrumentos de perícia. Dentro da instrumentação óptica, diversos fenô-
menos luminescentes, como, por exemplo, os descritos no Capítulo 2, são fun-
damentais para a análise microscópica.

Em particular, apesar do avanço tecnológico, qualquer microscópio óp-
tico está sujeito à lei do poder de ampliação, que limita fisicamente a resolução
deste tipo de microscópio em 0, 2𝜇𝑚 [64]. Apesar disso, outros dispositivos
como os microscópios de transmissão eletrônica, ou de varredura, conseguem
transcender este limite físico utilizando um canhão de elétrons ao invés de
fótons, atingindo limites de escala atômica.

Para a perícia criminal, tal resolução não é necessária, tendo em vista
que os fenômenos de ação criminal, em geral, são causados por agentes macros-
cópicos, deixando marcas, no máximo, microscópicas. Além dos dispositivos
ópticos, o perito forense faz uso de diversos outros equipamentos conforme
exibido na Figura 28.

4.1 Espectrometria e Microscopia

Com o começo do uso de Microscopia Eletrônica de Varredura, pro-
posto em 1924 pelo físico francês Louis de Broglie (1892-1987), Prêmio Nobel
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de 1929, onde descrevia um feixe de elétrons de forma ondulatória, como a
luz, porém com um comprimento de onda menor, desta forma imprimindo
no detetor e distinguindo assim distintas amostras. A ciência forense obteve
grande avanço na análise assistida pela MEV1 decisiva em perícias.

Figura 28 – Microscópio eletrônico de varredura [67].

Outro instrumento de suma importância na análise forense conforme
discutido ao longo do trabalho é o espectrômetro de infravermelho, podendo
ser utilizado até em causas ambientais, como por exemplo, na análise da
composição química de micro plásticos com a finalidade de mapear agentes
poluidores na biota aquática [66].

A instrumentação que utiliza o infravermelho analisa a energia de vi-
bração das moléculas que compõem as substâncias - reagentes com compostos
químicos também empregados em perícia - gerando um espectro que é com-
parado com outros presentes na biblioteca do sistema [67].
1 MEV: Microscopia Eletrônica de Varredura
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Figura 29 – Espectrômetro de Infravermelho portátil [67].

Figura 30 – Espectrometria Raman aplicada na análise medicamentosa [67].

Uma outra exemplificação de instrumentos portáteis desenvolvidos para
uso dos peritos criminais utilizando a espectroscopia é exibida na Figura 30, no
caso para a utilização do espalhamento Raman, onde a partir do espalhamento
inelástico da luz na amostra é possível determinar sua composição química.
A prática é muito utilizada também para análise medicamentosa, tendo em
vista que não danifica a amostra.
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4.2 Exemplos de Aplicações

A aplicação do MEV inicia-se no seu mecanismo de ação demostrado
abaixo na Figura 31. O feixe de elétrons é colimado por lentes magnéticas
e incide na amostra. O resultado no detetor é muito semelhante a imagem
formada por televisões de tubo, onde o feixe eletrônico atinge o painel fos-
forescente. Neste caso, o MEV é capaz de gerar uma imagem da topografia
dos materiais até o nível nanométrico, e, com isso, o físico perito é capaz de
analisar características fundamentais das amostras.

Figura 31 – Resultado de MEV de uma argamassa.

É observada, como exemplo, na Figura 32 uma análise via MEV de uma
falha em Regulador de Gás, o que poderia configurar ou não ação criminal.

Já na Figura 33 pode-se observar que a espectrometria resultante in-
dica uma maior deposição de Zinco. Isso evidencia uma falha na análise no
regulador de gás, indicando de forma científico-pericial a não intencionalidade
de um crime, sendo este um acidente [68].

Com análises usando o infravermelho, é possível detectar diferentes flui-
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Figura 32 – Análise pericial indicando a possível causa 32.

Figura 33 – Resultados obtidos de microscopia eletrônica e espectroscopia [65].

dos em determinados materiais, como observado na Figura 34. Além disso,
também na Figura 34, é possível observar diversos mapas espectrométricos
para diferentes tipos de materiais, dependendo da sua pigmentação, sendo de
suma importância para a determinação de eventos decorridos.
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Figura 34 – Infravermelho aplicado a materiais [69].
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Considerações Finais

Neste trabalho abordamos alguns aspectos da ciência forense e da prá-
tica pericial. Utilizamos, como protagonista, o fóton, que é responsável por
diversas interações na natureza. A partir destas interações, introduzimos con-
ceitos físicos primordiais nas transições eletrônicas de átomos e moléculas.
Vimos como estas transições ocorrem do ponto de vista quântico, em que leis
fundamentais como o princípio de Pauli restringem níveis ocupacionais eletrô-
nicos a pares de spin alternados. Além disso, vimos que a dinâmica quântica
que envolve funções de onda para a descrição dos fenômenos pode ser aproxi-
mada devido ao alto grau de complexidade do cálculo a nível atômico devido
ao grande número de interações quânticas existentes nessa escala. Dentro
dessa possibilidade, por meio do princípio de Franck-Condon, e espectrosco-
pia Raman/Infravermelho, fomos capazes de compreender como ocorrem as
transições eletrônicas e como medi-las por meio da absorção e emissão fotô-
nica. Nas aplicações em ciência forense, vimos a importância do entendimento
dos processos físicos envolvidos nestes fenômenos, onde devido a natureza dis-
tinta de cada técnica, o profissional forense deve saber selecionar qual prática
empregar em determinada situação de amostra, já que, comparando ambas as
espectroscopia Raman e de Infravermelho em um estudo de caso particular,
envolvendo lataria automotiva, pudemos notar a variabilidade nos resultados
do espectro devido às limitações de cada técnica. Ainda dentro dos fenôme-
nos luminescentes, vimos como o luminol é utilizado para a análise forense e
chamamos a atenção para situações do tipo falso-positivo. Mais ainda, vimos
como a balística moderna pode ir além da microscopia óptica, fazendo uso
de técnicas sofisticadas como a holografia balística, em que pode-se alcançar
resoluções muito maiores do que a luz visível poderia alcançar. Além disso,
exibimos alguns exemplos de espectrômetros usados regularmente na ciência
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forense.

Concluímos que a física forense possui enorme aplicabilidade em di-
versos setores da humanidade. A importância na compreensão dos fenômenos
físicos fundamentais da interação entre luz e matéria ficou ainda mais evidente
quando é necessário o uso de técnicas mais sofisticadas utilizando conceitos
da Mecânica Quântica. Esta compreensão é importante para saber distinguir
qual técnica deve ser empregada e para qual finalidade.
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