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COMO USAR ESTE GUIA 

O Guia do Aluno da Caixa de Ferramentas foi desenvolvido para facultar 

informação sobre a implementação de atividades da Ciência Forense na sala 

de aula. 

Este guia contém quatro capítulos principais . Estes capítulos ajudam os 

alunos a compreender melhor a natureza das várias disciplinas forenses 

(análise de sangue, impressões digitais, botânica, entomologia, análise de 

ADN, toxicologia, e a ciência forense em geral) enquanto utilização o seu 

pensamento crítico em situações autênticas. 

Estes capítulos irão ajudar os discentes a aprender a aplicação das 

capacidades usadas pelos especialistas forenses, observação, recuperação, 

análise, identificação e explicação de evidências. 

 

 

Cada capítulo inclui:  

 Objetivos de aprendizagem 

 Contexto histórico e informações científicas para cada tópico 

  Casos de estudo, que facultam exemplos da ciência forense em 

ação na vida real 

 Atividades práticas incluindo notas técnicas 

 Sugestão de respostas para as questões do guia do aluno 

 

Para cada capítulo, irá encontrar os seguintes símbolos que associam cada 

capítulo a uma disciplina de estudo. 

 

 

 

 

Este guia foi desenvolvido para ser utilizado com a Caixa de Ferramentas, que 

contém muitos dos materiais necessários para as atividades práticas. Recursos 

adicionais podem ser encontrados no laboratório escolar equipado pelos 

fornecedores habituais. Sempre que possível, as atividades foram projetadas 
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para minimizar o impacto nos orçamentos científicos, ao mesmo tempo que 

fornecem atividades e inspiração para envolver a ciência usando o tema da 

ciência forense. 

Para ajudar na aplicação deste guia, são apresentados três casos fictícios que 

podem ser usados de acordo com as diferentes atividades propostas - ajudando 

os alunos a resolver um crime enquanto aprendem sobre a ciência assumindo o 

papel de um Investigador da Cena do Crime. Cada atividade também pode ser 

usada por si só, facilitando a incorporação dela nos esquemas de trabalho 

existentes. 

Esperamos que goste de usar esse recurso em sala de aula. 
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CASO 1 

Certa manhã, Tom Smith foi pedir emprestado o cortador de relva do vizinho, 

porque o seu se encontrava estragado. Encontrou a porta da frente um pouco 

aberta, o que era incomum. Ele abriu a porta, chamando por Josie Barrows, a 

senhora idosa que morava lá com o filho, mas não obteve resposta. Prestes a 

sair, ele reparou em manchas vermelhas na porta da cozinha em frente. 

Alarmado, ele entrou pela casa e encontrou o corpo sem vida do filho, um homem 

de 27 anos, deitado no chão. Tom imediatamente saiu do local e chamou a 

polícia 

A vítima chamava-se Steve Barrows. Os seus pais eram divorciados e, 

embora Steve morasse com sua mãe, ele via vezes o pai, Charles Barrows, 

embora os vizinhos dissessem que o seu relacionamento nunca fora bom. 

Na cena do crime, o médico legista constatou que a vítima sofreu ferimentos 

graves na cabeça e determinou que a hora provável da morte foi às 23h45. Ao 

redor do corpo, havia várias poças de sangue e foram verificados sinais de luta 

- como lesões defensivas. 

A equipa CSI rotulou e embalou vários objetos para enviar para análise: 

amostras de manchas de sangue encontradas no chão (Evidência#1) e na porta 

da cozinha (Evidência#2); um martelo atrás da porta da cozinha (Evidência#3); 

uma faca que estava na mesa da cozinha (Evidência#4) e uma toalha encontrada 

debaixo do banco perto da pia da cozinha (Evidência#5). Todos os objetos 

tinham manchas vermelhas. Foram encontradas impressões digitais na faca e 

no martelo. No total, foram retiradas duas impressões digitais diferentes, 

correspondentes às encontradas em artigos de vidro próximos. Esses vidros 

foram removidos para análise e, após processo, foi determinado que uma 

correspondia à vítima e a outra não. 

Por toda a sala, a equipa CSI encontrou sinais de desordem, apontando para 

o roubo ou a busca de algo em particular. No entanto, não se verificou a falta de 

nada. Os suspeitos são: o pai, cujo relacionamento com o filho era problemático 

(Suspeito 1); a mãe, que estava a ser medicada por sofrer de esquizofrenia e 

que aparentemente não tomava a medicação regularmente (Suspeito 2); e um 

primo, que tinha assaltado a casa mais do que uma vez, mas só roubava coisas 

de baixo valor (suspeito 3). 
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Às 8h40, após uma festa da Universidade particularmente barulhenta, um 

limpador inocente encontrou um estudante de 23 anos morto nos banheiros 

femininos atrás do bar. 

A vítima foi encontrada de bruços e vestindo as roupas da noite anterior. Na 

mão direita, a vítima tinha uma garrafa de uísque vazia. Ao lado do corpo estava 

a bolsa da vítima. 

Quando o corpo foi examinado, foi encontrado no bolso das calças um cartão 

médico de emergência informando que a vítima era dependente de insulina 

(diabetes tipo I). Na sua carteira havia folhas em branco, algumas dobradas e 

outras rasgadas, com apenas o nome dela (Evidência#6) junto com uma caneta 

preta (Evidência#7). Os especialistas enviaram as folhas ao laboratório para 

análises adicionais e descobriram que tinha sido usada a tinta invisível para 

enviar algumas mensagens ameaçadoras endereçadas à vítima, bem como 

impressões digitais da vítima e de outra pessoa. 

Na sala de autópsia, o médico legista recolheu amostras do fígado da vítima 

(Evidência#8) para analisar os possíveis efeitos colaterais do álcool ingerido. 

Como a vítima era diabética, foram feitos exames toxicológicos de sangue 

(Evidência#9) para confirmar esta doença e avaliar se essa era a causa da 

morte. 

Durante o interrogatório, os colegas da vítima admitiram à polícia que, na 

última vez em que viram a vítima viva, ela estava a discutir com o ex-namorado, 

que tinha um histórico de violência. 

Depois de todas as entrevistas, a polícia tinha 2 suspeitos principais. O 

primeiro foi o ex-namorado da vítima, encontrado com uma caneta preta 

(Evidência#10). O outro suspeito era amigo de uma vítima cujo comportamento 

estranho durante o interrogatório de rotina tinha levantado suspeitas sobre seu 

próprio envolvimento com este caso. 

 

 

 

 

 

 



 

Narrativa  

 
Página | 10 

 

 



 

Narrativa  

 
Página | 11 

 

CASO 3 

Certa manhã de domingo, um grupo de amigos estava a passear na floresta 

quando, de repente, sentiu um cheiro estranho. Um pouco mais adiante, a fonte 

do odor foi revelada ao encontrar um cadáver humano. Para não destruir a cena 

do crime, os caminhantes não se aproximaram e imediatamente chamaram a 

polícia. 

Como a cena do crime era de difícil acesso, a equipa CSI começou a analisar 

o território ao redor. À primeira vista, encontraram marcas que sugeriam que o 

local onde o corpo estava localizado não era a cena do crime original, mas que 

tinha sido arrastado para lá. Perto do corpo havia pegadas (Evidência#11) que, 

embora não parecessem humanas, poderiam ser relevantes para a investigação. 

Ao redor do corpo, em decomposição, havia várias moscas e larvas de 

insetos que estavam a desenvolver-se no abdómen (Evidência#12). Todos os 

vestígios de insetos foram recolhidos e levados para o laboratório para serem 

analisados a fim de ajudar a determinar a hora da morte. 

O corpo foi levado ao Instituto de Medicina Legal e a autópsia começou com 

um exame externo. O médico legista descobriu alguns cabelos que não pareciam 

pertencer à vítima (Evidência#13). 

Dentro do nariz da vítima, foram encontrados grãos de pólen (Evidência#14) 

- uma amostra foi enviada para o laboratório de palinologia forense para 

determinar sua origem na esperança de informações sobre a localização da cena 

do crime original. 

Depois de toda a investigação forense, a equipe do CSI concluiu que o 

cadáver pertencia a um homem de 37 anos que tinha desaparecido há cerca de 

uma semana. Como morreu - porquê e onde - estava sob investigação adicional. 
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Resumo das evidências, suspeitos e atividades 

 

Estudo de Caso 1 

Evidência Suspeitos Atividades 

Evidência#1 – Manchas de sangue no 

chão 

Suspeito 1 – o pai Atividade I – Isto é realmente sangue? 

Evidência #2 – Manchas de sangue na 

porta da cozinha 

Suspeito 2 – a mãe Atividade I – Isto é realmente sangue? 

Evidência #3 – Impressões digitais no 

martelo 

Suspeito 3 – o primo Atividade V – Levantamento das impressões digitais 

latentes utilizando pós 

Atividade V – Levantamento das impressões digitais 

latentes utilizando pós 

Evidência #4 – Impressões digitais e 

sangue na faca 

 Atividade II – Análise dos tipos de sangue 

Atividade III – Perfis de ADN 

Atividade V – Levantamento das impressões digitais 

latentes utilizando pós 

Evidência #5 – Mancha de sangue na 

toalha 

 Atividade I – Isto é realmente sangue? 

Atividade II – Análise dos tipos de sangue 
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Estudo de Caso 2 

Evidência Suspeitos Atividades 

Evidência#6 – Escrita em folhas de papel Suspeito 1 – o antigo 

namorado 

Atividade VI – Revelação de impressões 

digitais latentes usando vapores de iodo 

Atividade XII – Tinta invisível 

Atividade XIII – A cor da culpa 

Evidência#7 – Caneta preta encontrada na mala 

de mão 

Suspeito 2 – um amigo Atividade XIII – A cor da culpa 

Evidência#8 – Amostras do fígado da vítima  Atividade X – Efeito do álcool no fígado 

Evidência#9 – Testes toxicológicos do sangue  Atividade XI – Excesso de consumo de 

açúcar 

Evidência#10 – Caneta preta encontrada no antigo 

namorado 

 Atividade XIII – A cor da culpa 
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Estudo de caso 3 

Evidência Atividades 

Evidência#11 – Pegadas não-humanas Atividade IX – Pelos e pegadas 

Evidência#12 – Larvas de inseto do abdomén Atividade VIII – O relógio dos insetos 

Evidência#13 – Pelo retirado do vestuário Atividade IX – Pelos e pegadas 

Evidência#14 – Grãos de polén do nariz da vítima Atividade VII - Palinologia 
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Ciência forense – o que é? 

 

Ciência forense (muitas vezes abreviado para 

Forensics) é a aplicação prática de métodos científicos e 

ferramentas para investigar crimes e trazer suspeitos para 

julgamento. O termo "forense" vem da palavra latina 

forensus significado "do fórum". Na Roma antiga, o fórum 

era o tribunal, onde as pessoas debateram assuntos de 

direito em um local de encontro público. 

A investigação criminal da vida real quase nunca é tão 

rápida e fácil como se vê em séries televisivas e filmes. Na 

televisão, os testes do Ácido desoxirribonucleico (ADN) são 

realizados quase imediatamente, mas na realidade podem 

demorar dias, semanas ou mesmo meses. Os 

investigadores que trabalham em laboratórios de 

investigação criminal, examinando provas de cenas de 

crime, nem sempre vêm o "jogo perfeito" numa impressão 

digital ou um fio de cabelo. 

 

 

História da ciência forense 

 

O fascínio pela perícia explica a popularidade de muitos programas de TV, 

filmes e livros, mas o crime e a ciência têm estado ligados há um longo tempo. 

 

 

 

 

 

 

Sabia que ? 
O primeiro 

laboratório forense 

mundial foi criado 

por EdmondLocard, 

um dos pioneiros da 

ciência 

forense.Locard ficou 

conhecido como o 

"SherlockHolmes de 

França". 
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Impressões digitais 

A história da ciência forense remonta a 

milhares de anos e uma das primeiras ciências 

utilizadas foi a identificação de impressões digitais. 

A primeira aplicação de impressões digitais foi na 

antiga Babilónia (pré-700 A.C.), onde estas foram 

usadas em placas de argila para transações 

comerciais [Figura 1]. Em 1686, Marcello Malpighi 

observou pela primeira vez os cumes, espirais e 

“loops” em impressões digitais. 

No entanto, as impressões digitais não foram 

usadas como um método para identificar 

criminosos até o século XIX. Em 1892, Sir Francis 

Galton publicou o livro "Impressões Digitais", 

estabelecendo a individualidade das impressões digitais e um primeiro sistema 

de classificação. Em 1896, Sir Edward Richard Henry, 

Comissário da Polícia Metropolitana de Londres, 

desenvolveu o sistema de classificação de impressões 

digitais (baseado na direção, fluxo, padrão e outras 

características em impressões digitais) que mais tarde 

seria usado na Europa e América do Norte. Em 1910, 

Edmond Locard estabeleceu o primeiro laboratório 

forense em Lyon, França, e formulou o "Princípio da Troca de Locard": a teoria 

de que quando um criminoso entra em contato com um objeto ou pessoa, uma 

transferência cruzada de evidências ocorre e o criminoso leva algo da cena do 

crime ou deixa algo para trás. Oito anos mais tarde, em 1918, Edmond Locard 

sugeriu 12 pontos de harmonização como a identificação positiva da impressão 

digital. Em 1977, o FBI introduziu os inícios do sistema automatizado da 

identificação da impressão digital (AFIS) com os primeiros exames 

computorizados de impressões digitais. 

 

 

Figura 1 – Selo antigo 
com impressão digital 

Figura 2 - Sir Francis Galton, 
considerado o “Pai das 

Impressões Digitais” 
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Entomologia 

Outro antigo campo da ciência forense é entomologia. O primeiro caso de 

entomologia forense documentado foi relatado pelo advogado chinês e o 

investigador da morte Sung Tz'u em 1235. Ele descreve o caso de um 

esfaqueamento usando uma foice perto de um campo de arroz. Todos aqueles 

na aldeia que possuíam foices foram ordenados a trazê-las para fora e colocá-

las ao sol. Moscas reuniram-se numa foice em particular, identificando-a como a 

arma do crime. Confrontado com esta cena, o homem que cometeu o crime 

confessou. 

 

Toxicologia 

Até os anos 1700, as convicções associadas ao envenenamento homicida 

foram baseadas apenas em evidências circunstanciais, em vez da identificação 

do tóxico real dentro da vítima. Em 1781, Joseph Plenic afirmou que a deteção 

e identificação do veneno nos órgãos do falecido era o único sinal verdadeiro de 

envenenamento. Anos mais tarde, em 1814, Mathieu Orfila (considerado o "Pai 

da Toxicologia"), publicou o primeiro trabalho completo sobre a deteção de 

venenos e medicina legal. Outro avanço foi em 1836, quando o químico inglês 

James Marsh descobriu uma maneira exata de detetar arsénio no corpo, 

conhecido como o teste Marsh, e foi o primeiro a usar toxicologia num 

julgamento. 

 

Hematologia 

O sangue humano também se tornou parte da 

ciência forense, quando Karl Landsteiner, em 1901, 

descobriu que o sangue humano poderia ser agrupado 

em diferentes categorias (A, B, AB e O). Com a 

descoberta dos grupos sanguíneos e o 

desenvolvimento do sistema ABO, Landsteiner ganhou 

o prémio Nobel. Em 1915, Leone Lattes publicou uma 

obra que ilustrava o valor forense da nova técnica para 
Figura 4 - Karl Landsteiner, o  
“Pai da Imunologia”. 
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o ABO digitando manchas de sangue. Embora publicado 15 anos depois, 

Landsteiner descreveu primeiramente o sistema de grupos sanguíneos ABO em 

humanos, este trabalho é o primeiro relato de ABO utilizando sangue seco para 

fins forenses. 

Mesmo antes da descoberta do sistema ABO, o cientista alemão Schönbein, 

em 1863, descobriu primeiro a capacidade da hemoglobina de oxidar o peróxido 

de hidrogénio. Isso resulta no primeiro teste presuntivo de sangue. Em 1937, 

Walter Specht desenvolveu o reagente quimioluminescente luminol como um 

teste presuntivo para o sangue. 

 

Balística 

A balística forense é outra área importante da 

ciência forense. Henry Goddard foi a primeira pessoa a 

usar a análise física para relacionar uma bala à arma do 

crime em 1835. A comparação foi baseada numa falha 

visível na bala, detetada quando colocada num molde. 

O exame da bala tornou-se mais exato nos anos 1920, 

quando o médico Calvin Goddard criou o microscópio 

de comparação para ajudar a determinar que balas 

vieram de que carcaças do escudo. Na década de 1970, 

uma equipa de cientistas da Aerospace Corporation na 

Califórnia desenvolveu um método para detectar 

resíduos de pólvora usando microscópios de análise de 

eletrões. Recentemente foi desenvolvido um sistema 

automático de imagens chamado Sistema Integrado da 

Identificação de Balística (Integrated Ballistics 

Identification System) para realizar a comparação de marcas deixadas em 

balas disparadas, cartuchos e cápsulas.  

 

 

 

 

Figura 5 – Coronel 
Calvin Hooker Goddard
com o Microscópio de 
Comparação 
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Teste de ADN 

A identificação da estrutura do ADN de James 

Watson e Francis Crick em 1953, trouxe uma 

tremenda mudança na justiça criminal. 

O perfil do ADN, como nós o conhecemos 

hoje, foi desenvolvido graças a dois avanços 

independentes na biologia molecular que 

ocorreram ao mesmo tempo. Em 1983, Kary 

Mullis descobriu a reação em cadeia da polimerase (PCR) e em 1985, Sir Alec 

Jeffreys descobriu um método de identificação de indivíduos do ADN, chamado 

de “DNA fingerprinting”. O perfil do ADN foi desenvolvido originalmente como um 

método de determinar a paternidade, para determinar se dois indivíduos têm uma 

relação biológica do pai-filho. Em 1986, a polícia de Inglaterra solicitou a Alec 

Jeffreys, que tinha começado a testar o uso do ADN na investigação de crimes, 

a usar o ADN para verificar a confissão de um garoto de 17 anos em dois 

assassinatos de estupro nas Midlands inglesas. Os testes provaram que o 

adolescente não era, de fato, o agressor e o verdadeiro atacante acabou por ser 

descoberto. Em 1995, o primeiro banco de dados nacional de ADN do mundo 

iniciou as suas operações no Reino Unido. Desde o início do teste do ADN em 

1985, o material biológico (pele, cabelo, sangue e outros líquidos corporais) 

emergiu como evidência física de maior confiança numa cena do crime. 

 

.  

Áreas das ciências forenses 

A ciência forense é multidisciplinar, incluindo uma ampla gama de 

subespecialidades que são usadas nas ciências tradicionais. A ciência forense 

deve ser entendida como o conjunto de todos os conhecimentos científicos e 

técnicos que são utilizados em questões jurídicas de natureza penal ou civil. As 

áreas de ciência forense mais comuns são: biologia, toxicologia, química, 

patologia, impressões digitais e balística. No entanto, existem outras áreas de 

especialização que podem complementar investigações, como antropologia, 

odontologia, entomologia, botânica, computação forense, análise de padrões de 

Figura 6 - Professor Sir Alec John 
Jeffreys, genético britânico 
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mancha de sangue, psicologia e análise de documentos. Na Tabela 1, temos 

uma breve descrição de algumas áreas forenses. 

 
Tabela 1 – Campos da Ciência Forense. 

Áreas Descrições 

Antropologia Forense 

A aplicação da antropologia física numa situação legal, 

geralmente usada na recuperação e identificação de restos 

humanos (esqueleto). 

Odontologia Forense 

Estudo da especificidade da dentição, mais conhecida pelo 

estudo dos dentes. Os odontologistas forenses conseguem 

identificar restos humanos que não podem ser identificados 

usando outros métodos, identificar corpos de acidentes de 

avião, determinar a origem de um ferimento por uma 

mordida e estimar a idade de restos de esqueleto. 

Entomologia Forense 

Exame dos insetos que estão dentro, em cima ou em volta de 

restos humanos, ajudar na confirmação da hora ou local de 

uma morte. 

Patologia Forense 
Foco na determinação da causa de morte, examinando um 

cadáver ou uma lesão, no contexto de um inquérito legal. 

Biologia Forense 

Aplicação dos métodos de análise biológica, em particular da 

análise do ADN, em investigações legais. A análise do ADN 

envolve a investigação de fluidos corporais que possam ser 

encontrados num local de crime, nomeadamente, sangue, 

sémen, saliva. 

Botânica Forense 

Estudo de plantas e restos de plantas num contexto de 

investigação criminal. Esta área inclui a análise de madeira, 

frutos, sementes, ramos, folhas, pelos de plantas, pólen, 

esporos, células de algas. 

Computação Forense 

Inclui a recuperação e investigação de material encontrado 

em aparelhos digitais, com o propósito de identificar, 

preservar, recuperar, analisar e apresentar factos acerca de 

informação digital. 

Análise de manchas de 

sangue 

A análise das manchas de sangue pode facultar pistas 

importantes sobre a ocorrência dos acontecimentos. A 

interpretação correta dos padrões das manchas de sangue 

pode providenciar pistas sobre a natureza do crime, a 

possível sequência de acontecimentos, qualquer distúrbio 

que possa ter ocorrido no local e, até a posição dos indivíduos 

e objetos durante o incidente. 
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Química Forense 

Aplicação da química na aplicação da lei. Podem ser usados 

muitos métodos analíticos diferentes para revelar que 

mudanças químicas possam ter ocorrido durante o incidente, 

e assim ajudar a reconstruir a sequência dos acontecimentos.  

Psicologia Forense 

Cruzamento da psicologia com o Sistema de justiça. Envolve 

a compreensão dos princípios legais fundamentais, em 

particular do depoimento da testemunha. 

Balística 

Ciência da mecânica que lida com o lançamento, voo, 

comportamento e efeitos de projéteis, em especial de balas, 

bombas ou foguetes. 

Impressões digitais 
Estudo detalhado dos desenhos papilares da pele nas 

extremidades digitais.  

Toxicologia forense 

Um conjunto de múltiplas áreas para além da toxicologia (tais 

como química analítica, farmacologia e química clínica) para 

ajudar investigações de morte, médicas ou legais, por 

exemplo em casos de envenenamento ou abuso de drogas. 

Análise de documentos 

Estudo da caligrafia, datilografia, documentos impressos, 

alterações, tinta, papel, e instrumentos de escrita. O objetivo 

principal é adquirir o máximo de informação possível sobre 

documento sem danificar ou alterar o documento, se 

possível.  
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Capítulo 1:   
Identificação Individual 

Humana 
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Análise de sangue 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sangue deixado numa cena de crime 

pode ser analisado de várias maneiras por um 

investigador criminal. 

Com a descoberta do sistema ABO por 

Landsteiner em 1901, o conhecimento na 

identificação do sangue humano expandiu-se 

significativamente. Uma vez que mais de uma 

pessoa tem o mesmo tipo sanguíneo, a digitação sanguínea pode fornecer 

evidências que podem ser ligadas a um grupo de pessoas, mas não a um 

indivíduo específico. Com a introdução de tecnologias de digitação de ADN na 

década de 1980, e como os glóbulos brancos contêm ADN, uma mancha de 

sangue individual agora pode ser identificada através de variação genética num 

nível molecular. 

Manchas de sangue muitas vezes constituem a maior evidência física na 

investigação do crime e são frequentemente encontradas em diferentes tipos de 

cenas de crime, por exemplo, homicídio, atropelamento e fuga, assalto, roubo e 

burlas. Ao examinar as provas de sangue, as perguntas que o cientista forense 

deve responder são: É sangue? É humano? De quem é o sangue? 

 

 

 

Objetivos 

Os alunos devem ser capazes de: 

- Descrever a composição do sangue 

- Explicar a função das células sanguíneas 

- Descrever como detetar a presença de sangue 

- Descrever como determinar o tipo sanguíneo de uma 

amostra 

 sanguíneo de ma amostra 

Figura 7 - Karl Landsteiner 
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Composição do sangue humano 

O sangue é um tecido fluido complexo e consiste em 

dois componentes principais: plasma e elementos 

formados [Figura 8]. O plasma é semelhante à água 

salgada na composição, com uma mistura de proteínas 

dissolvidas, sais e outros produtos químicos. Existem três 

tipos principais de elementos formados (também 

chamados de células sanguíneas) que executam 

diferentes funções: glóbulos vermelhos (eritrócitos) que 

carregam gases respiratórios, principalmente oxigénio e 

dióxido de carbono; glóbulos brancos (leucócitos) que 

combatem a infeção, removem as células 

mortas/moribundas e destroem as células cancerosas; e plaquetas (trombócitos) 

que auxiliam na coagulação sanguínea e estão envolvidas na reparação de 

vasos sanguíneos danificados. 

 

Tipagem de sangue 

A tipagem sanguínea é a classificação do sangue com 

base na presença ou ausência de substâncias 

antigénicas na superfície dos glóbulos vermelhos 

(eritrócitos). Antes do teste de ADN, a digitação 

sanguínea foi usada como um método para combinar ou 

excluir um determinado suspeito de uma cena de crime, 

examinando reações de antígeno-anticorpo. 

O sistema de classificação do tipo sanguíneo ABO 

utiliza a presença ou ausência dos antigenes A e B para 

categorizar o sangue essencialmente em quatro grupos: 

A, B, AB e O. [Tabela 2]. O sangue pode ser ainda mais 

Categorizado de acordo com a presença ou ausência da 

proteína Rh. Cada tipo de sangue é Rh positivo (Rh +) se tem os antigenes de 

Rhesus, ou Rh negativo (Rh-) se não tem os antigenes. O estudo destas duas 

características permite uma identificação mais precisa do sangue. 

 

   Você sabia? 

O mais raro tipo de 

sangue é AB (Rh -) 

Cerca de 85% da 

população, possui 

antigenes Rhesus. 

Figura 8 – 
Composição do 
sangue humano 
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Tabela 2 – Grupos sanguíneos ABO 

Grupo Presença de antigénios Presença de Anticorpos 

   
Grupo A Só o antigene A nos glóbulos vermelhos Anticorpo B no plasma 

   
Grupo B Só o antigene B nos glóbulos vermelhos Anticorpo A no plasma 

   
Grupo AB Antigene A eB nos glóbulos vermelhos  Nem anticorpo A nem B no plasma 

   
Grupo O Nem antigene A nem B nos glóbulos 

vermelhos 
Anticorpos A e B no plasma 

 

Testes de tipo sanguíneo são usados para identificar o tipo de sangue, por 

exemplo, antes de uma pessoa receber uma transfusão de sangue, para verificar 

o tipo de sangue de uma mulher grávida, para ver se duas pessoas são 

suscetíveis de ser parentes de sangue ou para determinar o tipo sanguíneo de 

um espécime encontrado em uma cena de crime. 

Numa cena de crime, se o tipo de sangue de um suspeito é diferente do 

detetado no local, essa pessoa provavelmente não cometeu o crime. Mas se o 

tipo de sangue de um suspeito é o mesmo que o encontrado no local, então esta 

pessoa pode ser a criminosa. Nesse ponto, apenas um teste de ADN pode 

confirmar se algum dos suspeitos restantes é o criminoso real. 

 

Análise forense de sangue 

Testes presuntivos 

Numa grande área da cena do crime e às vezes numa superfície “limpa”, pode 

não ser imediatamente óbvio onde começar a procurar manchas de sangue 

escondidas e, ocasionalmente, é difícil vê-las a olho nu. Nestes casos, é 

necessário usar testes químicos para revelar sua presença. 

Em laboratórios forenses existem dois tipos principais de testes para 

identificar o sangue: testes presuntivos e testes confirmatórios. Os testes de 

sangue presuntivos indicam a possibilidade de sangue, mas apenas os testes 

confirmatórios permitem a conclusão de que o sangue está presente. Testes 

sangue presuntivos, como luminol e Kastle-Meyer, são geralmente baseados na 
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mudança de cor ou quimioluminescência de um reagente em particular quando 

ele entra em contato com a hemoglobina no sangue. Os testes confirmatórios 

são necessários para detetar a possibilidade de falsos positivos com os testes 

presuntivos e para determinar a origem das espécies com base em interações 

antigene/anticorpo. 

 

Luminol 

Luminol é um produto químico que, certas condições, emite 

um brilho azul quando misturado com um agente oxidante 

apropriado, como peróxido de hidrogénio. 

Luminol é usado como um teste presuntivo para detetar 

vestígios de sangue deixados em cenas de crime, uma vez que 

reage com ferro encontrado na hemoglobina. 

Luminol é altamente sensível à presença de pequenos 

traços de sangue, produzindo resultados positivos em diluições 

tão elevadas quanto 100 000 000:1. No entanto, essa alta 

sensibilidade é acompanhada por baixa seletividade. Muitos 

materiais tais como a lixívia da lavandaria, muitos artigos 

alimentares, ferro e outros metais produzem as reações 

positivas falsas que são indistinguíveis dos resultados positivos 

causados pelo sangue real. 

O luminol, pelo menos em solução aquosa, é considerado 

não-destrutivo e não interfere na análise subsequente do ADN. 

    Sabia que ? 
Num artigo de 

1937, o químico 
alemão Walter 

Specht foi o 
primeiro a sugerir o 

uso do Luminol 
como Teste de 
Hipótese para a 

detecção forense 
de sangue. 
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Teste de Kastle-Meyer 

O teste de Kastle-Meyer ou de fenolftaleína é um outro 

teste de sangue presuntivo, que usa uma solução alcalina 

de fenolftaleína para detetar a presença possível da 

hemoglobina. O teste de Kastle-Meyer é um teste de cor 

catalítica que produzirá uma cor cor-de-rosa brilhante, 

quando o fenolftaleína e o peróxido de hidrogénio reagem 

com as moléculas de ferro na hemoglobina. 

Este teste não é destrutivo para a amostra, que pode 

ser novamente utilizada em exames laboratoriais, uma vez 

que apenas uma pequena quantidade de amostra de 

sangue é recolhida com um cotonete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabia que? 
O teste Kastle-

Meyer foi introduzido 

em 1901 por Kastle 

e melhorado em 

1903 por Meyer. 
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Impressões digitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As impressões digitais 

foram um grande avanço na 

ciência forense, dando à 

aplicação da lei, em todo o 

mundo, uma nova ferramenta 

para ajudar na investigação do 

crime. 

Uma impressão digital, que 

é única para um indivíduo, é 

geralmente definida como uma 

impressão deixada pelos cumes dérmicos (ou fricção). As cumes de atrito são 

porções levantadas da epiderme, localizadas nas palmas das mãos e nas solas 

Objetivos 

Os alunos devem ser capazes de: 

 Descrever as características de impressões digitais 

 Identificar os tipos básicos de impressões digitais 

 Explicar como são recolhidas as evidências de 

impressões digitais 

 Determinar se a impressão digital corresponde a 

uma impressão digital registada 

 Usar o procedimento de recolha de impressão digital 

latente 

Figura 9 – Esquema representante das camadas da pele 
humana e dos cumes de fricção 
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dos pés, [Figura 9]. Estes cumes são pequenas extensões da derme na 

epiderme, que nos ajudam a segurar os objetos que tocamos. 

A marca de impressões digitais consiste em secreções naturais de suor das 

glândulas ecrinas que estão presentes no cume da fricção da pele. Estas 

secreções são principalmente uma combinação de água, óleos e sais, mas a 

sujidade das atividades diárias também é misturada nessas secreções. 

Características das impressões digitais 

As impressões digitais são 

denominadas pela sua aparência e 

testes padrões visuais gerais. Estes 

são chamados arcos, verticilos e 

laços. Arcos, o padrão de impressão 

digital mais simples (apenas 5% da 

população total tem arcos) são 

caracterizados por linhas de cume 

que entram de um lado da impressão 

digital e saem do outro lado com um 

aumento no centro. Os verticilos 

parecem o centro de um alvo com dois deltas 

(30% da população em geral tem verticilos). Os 

laços são caracterizados por linhas de crista 

que entram de um lado, quer a direita ou a esquerda, do padrão, curva ao redor, 

e saem do mesmo lado que entram (cerca de 65% da população total tem laços) 

[Figura 10]. 

Quando examinadores forenses procuram uma impressão digital, eles vêem 

duas coisas: a presença de um núcleo e deltas. O núcleo é o centro de um laço 

ou verticilo e o Delta é uma região triangular localizada perto de um “loop”. 

 

Tipos de impressões digitais 

As impressões digitais podem ser de três tipos: patente, plástico ou latente. 

As impressões digitais patentes, ou visíveis, são deixadas numa superfície lisa 

quando o sangue, a tinta, ou algum outro líquido entra em contato com as mãos 

e é transferido para essa superfície. Impressões digitais plásticas são marcas 

Figura 10 - Padrões de impressões 
digitais. A: Arcos; B: Verticilos e C:Laços. 

Círculos vermelhos – Delta; Círculos 
azuis – Núcleo 
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deixadas em qualquer material macio, como argila, massa de vidraceiro ou cera e 

também são visíveis. As impressões digitais latentes, ou impressões ocultas, são 

causados pela transferência de óleos e outras secreções do corpo sobre uma 

superfície, e podem necessitar de tratamento para serem visualizadas. 

O processo de deteção de impressões digitais latentes pode ser complexo e 

geralmente requer o uso de pó ou um reagente químico para produzir um alto 

grau de contraste visual entre os padrões de cume e a 

superfície em que uma impressão digital foi depositada. 

A examinação Visual é sempre a primeira etapa em 

revelar impressões digitais latentes, usando a 

iluminação forte que é completamente não-destrutiva. 

Após o exame visual, outros métodos podem ser usados 

para revelar as impressões digitais. Pós de impressão 

digital, fumos de iodo e nitrato de prata são 

considerados os métodos "clássicos" e têm sido usados 

desde o século XIX. No entanto, existem outros métodos 

frequentemente usados, como fumigação da super cola. 

Um dos métodos mais comuns para descobrir e 

recolher impressões digitais latentes é usando pós de 

impressão digital (granulado preto, flocos de alumínio, 

preto magnético, etc.), que são usados principalmente 

para espanar superfícies não porosas, como vidro e 

metal polido. Isto é mais vulgarmente usado para revelar 

impressões digitais latentes sobre objetos imóveis em cenas de crime. 

Desde sua descoberta em 1976, a fumigação da super cola, igualmente 

chamado cianoacrilato fumegante do componente preliminar da super cola, 

tornou-se num dos mais utilizados processos para revelar impressões latentes. 

Este processo é também usado para desenvolver impressões digitais latentes 

em superfícies lustrosas não porosas tais como o vidro, o plástico e o metal 

polido. 

  

 

 

 

 

    

   Sabia que? 
A fumigação de super 

cola foi descoberta 

acidentalmente em 

1976, quando Masao 

Soba reparou em 

impressões brancas na 

superfície de um 

pacote de super cola. 

Em 1980, Frank 

Kendall melhorou o 

processo e adaptou-o 

às impressões digitais 

latentes. 
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Perfil de ADN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há duas pessoas na terra que tenham o mesmo ADN, com exceção de 

gémeos idênticos.  

Nos últimos 20 anos, a análise do ADN cresceu de 

uma especialidade forense relativamente menor para se 

tornar uma parte vital do trabalho de qualquer laboratório 

forense. Desde o surgimento do perfil de ADN na década 

de 1980, o ADN tem sido usado para investigar crimes, 

estabelecer a paternidade e identificar vítimas de guerra 

e desastres em grande escala. Porque cada ser humano 

é único, a evidência de ADN de uma cena de crime ou de 

um corpo não identificado pode orientar até um crime ou 

eliminar um suspeito.  

Existem vários tipos de evidências biológicas 

frequentemente usadas na ciência forense para fins de análise de ADN, tais 

como: sangue, saliva, sémen, pele, urina e cabelo 

. 

 

 

 

   Sabia que ? 
99.9% da nossa 

sequência de ADN é 

a mesma dos outros 

humanos 

Objetivos 

Os alunos devem ser capazes de: 

 Descrever o que é o ADN  

 Explicar como as evidências de ADN podem ser 

comparadas para ver a correspondência 

 Explicar como se usa ADN de impressões digitais 

para identificar o ADN de pais, filhos, ou 

relativamente a outra pessoa 
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Estrutura e função do ADN 

Para entender como o ADN é analisado na ciência forense, é importante 

saber sobre a estrutura e a função do ADN. O ADN é uma molécula que consiste 

em duas vertentes do nucleótido mantidas junto por ligações do hidrogénio numa 

forma helicoidal. A molécula do nucleótido consiste num grupo do trifosfato, num 

açúcar da desoxirribose e numa de quatro bases nitrogenadas (adenina, 

guanina, timina e citosina). 

O ADN é essencialmente a molécula que contém 

todas as informações e instruções necessárias para 

um organismo. Uma propriedade importante do ADN 

é que ele se pode replicar (ou seja, fazer cópias de si 

mesmo). 

A informação genética é armazenada em 

moléculas de ADN que compõem estruturas 

chamadas cromossomas. O genoma humano é 

composto por mais de 3.000.000.000 pares de bases 

de informação organizados em 23 pares (um total de 

46) de cromossomas no núcleo da maioria dos corpos 

humanos. Um cromossoma em cada par é herdado da mãe e o outro 

cromossoma é herdado do pai. O ADN nos cromossomas é chamado ADN 

nuclear e é virtualmente idêntico em todas as células do corpo humano. Outro 

tipo de ADN é encontrado na mitocôndria da célula. O ADN mitocondrial existe 

na forma de um laço circular e, ao contrário do ADN nuclear, é passado para a 

próxima geração pela mãe. Portanto, o ADN mitocondrial de um indivíduo é o 

mesmo que o ADN mitocondrial de sua mãe. O ADN mitocondrial é usado pela 

ciência forense por diversas razões desde que existe em quantidades maiores 

do que o ADN nuclear. 

 

Sabia que? 
Se 

desembrulharmos 

todo o  ADN que 

possuímos em todas 

as células,  

poderemos alcançar 

a lua 6000 vezes. 
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Perfil de ADN forense 

O perfil de ADN forense, também conhecido como “DNA fingerprinting”, é 

uma técnica usada por cientistas forenses para identificar indivíduos usando as 

características de seu ADN. 

Várias etapas são necessárias antes que as amostras de ADN possam ser 

analisadas e comparadas. O primeiro passo na preparação de uma amostra de 

“DNA fingerprinting” é extrair o ADN do núcleo celular. As células são isoladas 

do tecido e, em seguida, são interrompidas para libertar o ADN da membrana 

nuclear e celular, bem como de proteínas e outros componentes celulares. A 

segunda etapa é a amplificação do ADN usando uma reação em cadeia do 

polimerase (PCR), que amplifica determinadas partes de ADN. A terceira e última 

etapa é a eletroforese. 

A eletroforese é o método de separar as moléculas pela influência de um 

campo elétrico baseado no tamanho dos fragmentos do ADN. 

Uma das técnicas de eletroforese mais conhecidas é a eletroforese em gel. A 

eletroforese em gel é uma matriz 

porosa usada para separar 

moléculas do ADN. O tipo de matriz 

utilizada (o mais comum são agarose 

ou poliacrilamida) depende do 

tamanho dos fragmentos de ADN 

que serão visualizados. Devido à 

diferença no tamanho do poro de tais 

matrizes, o gel do agarose é usado 

geralmente para separar os 

fragmentos que variam de 0,2 KB a 

50 KB (1 KB = 1000 pares da base) e 

o gel do poliacrilamida para separar 

fragmentos pequenos até 1KB. 

Uma vez que o ADN é carregado negativamente (cada nucleotídeo tem um 

fosfato negativamente carregada anexado a ele), ele vai se mover em direção 

ao elétrodo positivo devido à influência de um campo elétrico. Moléculas maiores 

movem-se através do gel mais lentamente, enquanto os menores podem deslizar 

pelos poros mais rápido. Assim, os fragmentos serão arranjados de acordo com 

Figura 11 – Diagrama de um aparelho de 
eletroforese 



 
 

Temática: Identificação Humana Individual  
 

 Página | 37 

o tamanho. À medida que o ADN migra, os diferentes fragmentos formarão 

bandas, que são compostas de muitas cópias idênticas de uma porção 

específica de ADN [Figura 11]. 
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Estudos de casos da vida real 

 

 

Stratton Brothers (1905) 

Na manhã de 27 de março de 1905 em Deptford, 

Inglaterra, William Jones, de 16 anos, visitou a oficina de 

pintura de Thomas Farrow e sua esposa Ann, mas 

encontrou a loja fechada. Jones bateu na porta várias 

vezes e, como não obteve nenhuma resposta, olhou pela 

janela. Ele ficou alarmado com a visão de inúmeras 

cadeiras derrubadas, então ele foi pedir ajuda. 

Aproximou-se de um residente local, Louis Kidman, e os 

dois encaminharam-se para a loja pela parte da parte de trás do edifício. Uma 

vez lá dentro, descobriram o cadáver do Sr. Farrow numa poça de sangue e o 

corpo inconsciente de sua esposa. 

A Sra. Farrow foi levada para o hospital e a polícia foi chamada. Infelizmente, 

ela morreu alguns dias depois. Não havia sinais de entrada forçada, no entanto, 

um caixa de dinheiro vazio foi encontrada no chão, sugerindo que o roubo foi o 

motivo para o crime. A caixa de dinheiro foi examinada, e uma impressão digital 

gordurosa foi encontrada no interior que não combinava com as vítimas ou 

qualquer um dos arquivos de impressões criminais que a Scotland Yard possuía. 

Com a prova de impressões digitais, a polícia começou a entrevistar possíveis 

testemunhas do crime. Felizmente, um leiteiro local relatou ver dois rapazes no 

bairro da casa Farrow no dia dos assassinatos. Logo identificados como irmãos 

Alfred e Albert Stratton, a polícia começou a entrevistar os seus amigos. A 

namorada de Alfred disse à polícia que ele tinha dado o seu casaco naquele dia 

e mudou a cor de seus sapatos no dia após os assassinatos. Uma semana 

depois, as autoridades finalmente apanharam os irmãos Stratton e suas 

impressões digitais foram recolhidas. O polegar direito de Alfred era uma 

combinação perfeita para a impressão na caixa de dinheiro do Farrow. 

Figure 12 – Fingerprint 
analysis 
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A evidência de impressões digitais tornou-se a única evidência sólida da 

acusação quando o leiteiro foi incapaz de identificar positivamente os irmãos 

Stratton. O Tribunal ouviu como a impressão digital funcionou como um meio 

confiável de identificação e como a impressão correspondeu perfeitamente ao 

acusado. Como resultado, os irmãos Stratton foram condenados e enforcados 

em 23 de maio de 1905. 

 

Ludwig Tessnow (1901) 

Em julho de 1901, dois irmãos Herman e Peter 

STUBBE (6 e 8 anos de idade) saíram para brincar na 

floresta em Ruden, Alemanha, e nunca voltaram. Uma 

busca no dia seguinte encontrou partes do corpo 

desmembradas dos meninos dispersos através de uma 

ampla área florestal. 

Um homem chamado Ludwig Tessnow, um carpinteiro 

local, tinha sido visto a conversar com os meninos no dia 

em que estes desapareceram. Numa busca à sua casa encontrou-se a roupa 

recentemente lavada com as manchas suspeitas que Tessnow disse serem as 

tintas de madeira usadas no seu trabalho da carpintaria. 

Três anos antes, numa área diferente do norte da Alemanha, duas raparigas 

tinham sido assassinadas de maneira semelhante. Ludwig Tessnow tinha sido 

detido para interrogatório sobre o assassinato e também alegou na época que 

as manchas em suas roupas eram corantes de madeira. 

Apesar das suspeitas, nenhuma evidência concreta estava disponível. Em 

seguida, ouviram falar de um jovem biólogo, Paul Uhlenhuth, que tinha 

desenvolvido um teste que poderia ser usado para distinguir o sangue de outras 

substâncias, bem como o sangue humano de sangue animal. Uhlenhuth 

examinou as botas e roupas pertencentes a Tessnow e concluiu que a roupa 

continha corante de madeira como Tessnow alegou, mas também 17 manchas 

de sangue humano e várias manchas de sangue de ovelha. Baseado nesta 

evidência, Tessnow foi considerado culpado e executado na prisão de 

Griefswald 

 

Figura 13 - Ludwig 
Tessnow 



 
 

Temática: Identificação Humana Individual  
 

 Página | 41 

 

 

Tommie Lee Andrews (1986) 

Em maio de 1986, um homem entrou no 

apartamento de Orlando de Nancy Hodge e estuprou-a 

com uma faca. Depois de agarrar a bolsa, ele saiu. 

Durante os meses seguintes, ele estuprou mais 

mulheres, certificando-se de que não viram o seu rosto, 

e ao abandonar o local, levou sempre algo que pertencia 

às vítimas. Em seis meses, ele estuprou mais de 23 

mulheres. No entanto, ele tinha cometido um erro: ele 

deixou para trás duas impressões digitais numa tela de 

janela. Quando outra mulher eventualmente o identificou 

como um ladrão, suas impressões foram correspondidas aos da tela da janela e 

encontrou-se o homem: Tommie Lee Andrews. 

Embora o seu grupo sanguíneo correspondesse às amostras de sémen 

retiradas de várias vítimas, e a única vítima que tinha conseguido vislumbrá-lo 

tenha feito uma identificação positiva, provar que ele era um estuprador em série 

era difícil. Consequentemente, o DA de Florida decidiu-se tentar a tecnologia do 

ADN e concluiu que a amostra do sangue e do sémen era idêntica. Este foi o 

primeiro caso a introduzir o ADN num tribunal dos E.U. 

Tommie Lee Andrews foi detido e ligado aos estupros pelas impressões 

digitais e evidências de perfil de ADN. Foi condenado a mais de 100 anos de 

prisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 - Tommie Lee 
Andrews 
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ATIVIDADES 

Atividade I: Isto é realmente sangue? 

 

 

 

 

Precauções de Segurança 

 Use luvas de proteção e 

roupas, óculos de segurança e 

máscaras de laboratório. 

 Suponha que todas as soluções vermelhas são sangue e manuseie de 

acordo com regras de segurança. 

 Depois de usar os materiais utilize o recipiente para resíduos biológicos. 

 Perigos dos reagentes: Tabela 3 

Tabela 3–Perigo dos Reagentes 

Reagente Risco 

 
Fenolftaleína 
 

Cancerígeno 
Mutagénico 
 

 

Hidróxido de sódio 
Corrosiva 

 

Zincometálico 
                              Inflamável 

Tóxico para o meio ambiente 

 

Etanol 
Inflamável 

 

Informações de base 

A presença ou ausência de manchas sanguíneas muitas vezes fornece 

informações importantes para aqueles que investigam casos criminais. Por esta 

razão, os cientistas forenses são muitas vezes chamados a determinar se uma 

mancha particular é ou não sangue. Os Cientistas forenses usam testes 

Objetivo: 

Use o Luminol e o teste presuntivo 

de Kastle-Meyer para determinar se 

uma certa mancha contém sangue 

 

Tempo necessário:  

Teste Luminol – 15 minutos 

Test Kastle-Meyer – 15 minutos 

 

Inserção curricular: 

Ciências Naturais 

Química 
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químicos, como testes de sangue presuntivos, para revelar a presença de 

sangue. Consequentemente mais testes são realizados para confirmar 

eficazmente que é sangue e se é de origem humana ou animal. 

A química utilizada nos testes presuntivos é uma reação de oxidação-redução 

catalisada pela molécula heme, um fator de hemoglobina responsável não só 

pelas funções de transporte (de oxigénio e CO2) como também pela cor vermelha 

característica do sangue. O grupo heme é inserido na categoria de "grupos 

proteicos", ou seja, não-peptídeo, essencial para certas proteínas e inclui não só 

um átomo de ferro, mas também uma parte orgânica, o anel Tetrapirrol. O grupo 

heme catalisa reações de oxidação-redução de vários substratos incolores 

resultando numa mudança de cor ou quimioluminescência. 

Uma reação de oxidação-redução envolve mudanças do estado de oxidação. 

Especificamente, a oxidação de uma molécula significa que a molécula perdeu 

eletrões, e a redução de uma molécula significa que a molécula ganhou eletrões. 

Nos testes presuntivos, o peróxido de hidrogénio é geralmente usado como um 

oxidante, ou seja, um agente que provoca a oxidação (perda de eletrões) de uma 

determinada substância – agente redutor, permanecendo com alguns de seus 

eletrões. O grupo heme funciona como um catalisador para a reação de 

oxidação-redução. Um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade 

de uma reação química, mas não é afetada ou alterada pela reação. 

 

O que é que acontece? 

No teste de luminol, a mistura de luminol é pulverizada sobre a área suspeita 

e quando o luminol entra em contato com a mancha de sangue há uma emissão 

de luz azul brilhante. A reação química é um exemplo de quimioluminescência. 

Por outro lado, no teste de Kastle-Meyer, quando a solução de Kastle-Meyer 

incolor é adicionada à mancha vermelha, ele irá gerar uma cor rosa forte na 

presença de sangue. 

 

Como funciona? 

Luminol  

O luminol é um produto químico que tem a propriedade especial de emitir a 

luz quando é oxidado por um oxidante, geralmente uma solução do peróxido de 

hidrogénio, numa solução alcalina (básica). Mas essa reação não ocorrerá a 
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menos que um catalisador esteja disponível; no luminol, o catalisador é o ferro 

contido na molécula do heme. 

A reação de luminol é um exemplo de quimioluminescência [Figura 15]. 

 

Quando o luminol reage com o sal de peróxido de hidrogénio (H2O2), é 

formado um dianião. O oxigénio produzido a partir do peróxido de hidrogénio, em 

seguida, reage com o dianião luminol. O produto desta reação, um peróxido 

orgânico, é muito instável e imediatamente se decompõe com a perda de 

nitrogénio para produzir ácido 3-aminophthalic (3-APA) em um estado excitado. 

Como 3-APA relaxa, ele liberta uma luz azul visível [Figura 16]. 

 

 

 

A catalisação da oxidação do luminol não é exclusiva do ferro presente no 

grupo heme de hemoglobina. Como tal, este teste apresenta baixa 

especificidade e não é suficiente para confirmar a presença de sangue num 

determinado traço suspeito. 

A solução de luminol é, por um lado, de uma sensibilidade enorme: é possível 

revelar traços do sangue até uma relação de 1:1000.000 com a vantagem de 

não afetar uma análise do ADN posterior. Por outro lado, manchas de sangue 

antigas também são detetadas por luminol (até 6 anos). 

lLuz 

Heme Catalyst 

Luminol + Peróxido de Hidrogénio Luminol oxidado +  Luz

Figure 15 – Esquema da reação do Luminol 

Figura 16 - Reação química entre o peróxido de hidrogénio e o luminol na presença de 
hemoglobina. 
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No processo de quimioluminescência a emissão de luz resulta do facto dos 

produtos da reação estarem num estado eletrónico excitado, emitindo fotões ao 

passar para o estado fundamental. 

 

Kastle-Meyer 

A reação de Kastle-Meyer consiste numa forma reduzida de fenolftaleína e 

peróxido de hidrogénio, que reagem uns com os outros para produzir uma 

solução rosa feita de água e um ião fenolftaleína [Figura 17]. 

 

 

 

 

 

 

 

A fenolftaleína foi modificada a partir de sua forma convencional, sendo 

reduzida e pré-dissolvida em solução alcalina, dando-lhe uma cor amarela fraca. 

Então, na presença de peróxido de hidrogénio (H2O2) em solução alcalina, a 

hemoglobina no sangue catalisa a oxidação desta forma de fenolftaleína à sua 

forma normal (C20H12O4
2-), que gera uma cor rosa intensa. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento para o teste de Luminol  (com Bluestar®) 

Figura 17 – Reação Kastle -Meyer 

(Pink) (Colourless) 
ou 

Heme + Hydrogen peroxide + Reduced phenolphthalein Heme+Water + Phenolphthalein 

Heme(catalyst)+ H2O2+C20H14O4 
Heme(catalyst)+2H2O+C20H12O4 

-2
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Antes de iniciar o procedimento, coloque uma mancha de sangue animal 

(controlo positivo) e sangue simulado (controlo negativo) numa secção do pano. 

Antes de testar quaisquer manchas desconhecidas, é importante verificar todos 

os reagentes numa amostra conhecida de sangue. Se obtiver os resultados 

esperados com sangue, sabe-se logo que os reagentes estão defeituosos e é 

necessário substituí-los. 

 

Pode fazer o seu próprio sangue simulado usando o seguinte protocolo. Este 

protocolo requer aproximadamente 10 minutos. 

 

Método para a preparação do sangue simulado 

 

a) Coloque luvas e roupa protetora. 

b) Coloque 2g de chocolate em pó num copo e adicione 2 mL de água 

quente e homogeneíze até que o chocolate se dissolve. 

c) Adicione à mistura anterior 8g de mel e 2 gotas de corante 

alimentar vermelho. 

 

 

 

 

Realização do teste de luminol 

 

1. Coloque as luvas e roupa de proteção. 

Materiais a fornecer: 

 Bluestar® Forensic Kit (kit possível de comprar em vendedores de 
materiais de investigação) 

 Evidência#1 
 Evidência#2 
 Evidência#5 
 Luvas 
 Sangue simulado 
 Pedaço de tecido com sangue animal 
 Roupa de Proteção 
 2 amostras conhecidas (pedaço de tecido com sangue animal e 

sangue simulado 
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2. Abra a garrafa de spray de água destilada e adicione ambos os 

comprimidos de Bluestar® Forensic. 

3. Gire firmemente a cabeça do pulverizador na garrafa. 

4. Agite suavemente a garrafa de spray, com um movimento circular da sua 

mão, até que os comprimidos se dissolvem completamente. 

 

 

5. Num quarto escuro, pulverize as amostras com a solução do luminol 

(controlo positivo, controlo negativo, evidência # 1, evidência # 2 e 

Evidência# 5). As amostras devem ser testadas uma de cada vez. 

6. Uma cor de azul luminosa positiva aparecerá instantaneamente se o 

sangue estiver presente. 

7. Registe seus resultados na Tabela 4. 

 

 

Como alternativa para o quarto escuro, pode-se usar uma caixa forrada no 

interior com um saco plástico preto. O kit forense Bluestar® pode ser usado mais 

do que uma vez. Portanto, deve armazenar o reagente num lugar protegido da 

luz. Este kit funciona somente por 24 horas, mas quando precisar de usá-lo 

novamente, adicione 5 mL do peróxido de hidrogénio 3% e pode ser usado por 

24 horas adicionais. 

 

Depois de realizar o teste, discuta quais os resultados que podem ser obtidos 

usando a Tabela 4.  

Na coluna "resultados", os alunos devem descrever se vêem uma luz azul ou 

não.  

Na coluna "interpretação dos resultados", os alunos devem entender que, se 

uma luz azul aparecer, há sangue; e se não houver luz azul, o sangue está 

ausente. 

 

Manchas Resultados Interpretação dos resultados 

Mancha de sangue 

(controlo positivo) 

 
Luz azul 

 
                   Sangue 

Atenção: não agite o recipiente de cabeça para baixo 
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Tabela4 – Tabela de resultados do teste. 

 

Procedimento para o teste Kastle-Meyer 

 

 

 

 

Antes de iniciar o procedimento, coloque uma mancha de sangue animal 

(controlo positivo) e sangue simulado (controlo negativo) num pedaço de pano. 

Antes de testar quaisquer manchas desconhecidas, é importante verificar todos 

os reagentes numa amostra conhecida de sangue. Se não obtiver os resultados 

esperados com sangue, os reagentes precisam de ser substituídos. Sangue 

animal obtido adquirido no supermercado será suficiente como controlo positivo. 

Sangue simulado 

(controlo negativo) 

 
Sem luz azul 

 
Não é sangue 

 
Evidência#1 

 
Luz azul 

 
                   Sangue 

 
Evidência #2 

 
Sem Luz azul 

 
                Não é sangue 

 
Evidência #5 

 
Luz azul 

 
                     Sangue 

Materiais na Caixa de 

Ferramentas: 

 Solução de Kastle-Meyer  
 Peróxido de Hidrogénio 3% 
 Etanol 96% 
 Cotonetes 
 Evidência#1 
 Evidência#2 
 Evidência#5 
 Luvas 
 Controlo negativo 
 Controlo positivo 

 

Materials you Provide 

 Óculos de proteção 
 Roupa de proteção 
 Placa de aquecimento 
 Balança digital 
 Frasco de vidro de 250 mL 
 Tubo Falcon de 50 mL 
 Frasco de vidro castanho 250 mL 
 Proveta de 100 mL 
 Vidro de relógio 
 Água destilada ou água desionizada 
 Hidróxido de sódio 
 Fenolftaleina em pó 
 Etanol 100% 
 Etanol 96% 
 Peróxido de Hidrogénio 3% 
 Pó de zinco 
 2 amostras conhecidas (pedaço de 

tecido com sangue animal e sangue 
simulado) 
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Pode fazer o seu próprio sangue simulado usando o método mencionado 

anteriormente. 

 

 

Realização do Teste de Kastle-Meyer 

1. Coloque as luvas e roupas de proteção. 

2. Molhe um cotonete de algodão com duas gotas de etanol 96% e esfregue 

suavemente o cotonete molhado sobre a mancha de sangue conhecida 

(fornecida pelo professor). 

3. Deixe cair três gotas da solução de Kastle-Meyer no cotonete. 

4. Deixe cair três gotas de peróxido de hidrogénio 3% sobre o cotonete. 

5. Uma cor rosa positiva aparecerá em segundos na presença de sangue  

6. Usando cotonetes limpos do algodão, repita etapas 2 a 4 para a 

Evidência#5. 

7. Para a Evidência#1, Evidência#2, controlo positivo e negativo (fornecido 

na Caixa de ferramentas), coloque três gotas do etanol 96% e três da 

solução de Kastle-Meyer e finalmente três gotas do peróxido de hidrogénio 

no cotonete. 

8. Registe os seus resultados na Tabela 5. 

 

Depois de realizar o teste, discuta quais resultados que podem ser obtidos 

usando a Tabela 5.  

Na coluna "resultados", os alunos devem descrever se vêem uma cor rosa ou 

não.  

Na coluna "interpretação dos resultados", os alunos devem entender que, se 

uma cor rosa aparecer, há sangue; e se não aparecer a cor rosa, não há 

presença de sangue. 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Tabela dos resultados dos testes. 

Manchas Resultados Interpretação dos resultados 
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Mancha de sangue 

(controlo positivo) 
Cor rosa Sangue 

Sangue Simulado 

(controlo negativo) 
Sem cor rosa Não é sangue 

Evidência#1 Cor rosa Sangue 

Evidência#2 Sem cor rosa Não é sangue 

Evidência#5 Cor rosa Sangue 

 

 

Método para a preparação da solução de Kastle-Meyer (60 

minutos) 

1. Coloque óculos de segurança, luvas e roupa protetora. 

2. Meça 90ml de água destilada ou desionizada com uma proveta e transfira-

o para o copo graduado. 

3. Num vidro de relógio, pese 20g de hidróxido de sódio e adicione-o ao 

 copo em pequenas porções, agitando até que o sólido se dissolva e a 

reação se mantenha fria. 

 

 

 

4. Numa câmara de exaustão, pese fora 1g de fenolftaleína, adicione-o a um 

tubo de ensaio com 10ml do ethanol 100%, e agite até que o pó se 

dissolva. (96% etanol será suficiente na ausência de 100%) 

5. Adicione a mistura preparada à solução de hidróxido de sódio. A solução 

fica rosa brilhante. 

6. Pese 20g de pó de zinco e adicione ao copo. 

7. Coloque o copo sobre uma placa de aquecimento à temperatura máxima 

até começar a ferver (aproximadamente 15 minutos). 

 

 

Atenção: este processo é muito exotérmico, portanto, deve-se usar um recipiente 

com água fria e colocar a garrafa dentro para arrefecer a solução. 

Atenção: este processo deverá ser feito numa câmara de fumos, 

devido aos vapores libertados. 
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8. Reduza o calor (aproximadamente 160 ° c) e deixe a solução ferver até 

que a solução rosa brilhante se transforme incolor (ou um amarelo palha 

muito pálido), o que pode demorar aproximadamente 30 minutos. 

9. Após a solução ficar incolor, retire do lume e deixe arrefecer até à 

temperatura ambiente. 

10. Transfira cuidadosamente a solução para um frasco de armazenamento 

de vidro castanho rotulado como "reagente de Kastle-Meyer", com cuidado 

para não transferir o pó de zinco. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta solução permanece utilizável por vários meses se for armazenada à 

temperatura ambiente num recipiente bem fechado e por um ano se for 

refrigerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: o pó de zinco molhado é pirofórico (inflama espontaneamente). Deite 

a solução fora (no lavatório) usando bastante água. 

CLEAPSS recomenda o seguinte para se descartar do pó 
de zinco: 
o Enxague primeiro o pó de zinco, para garantir que não haja solução de Kastle-

Meyer, pois é muito alcalino, deste modo usaria muito mais ácido etanoico. 
o Adicione lentamente 1 M de ácido etanoico. Podem ser produzidos vapores. 

Teste a solução com o indicador e adicione mais ácido até a mistura ficar ácida. 
Despeje a mistura neutralizada no ralo da água suja com mais diluição 

o Se o pó de zinco pegar fogo, tape com areia limpa e seca. 
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Perguntas e respostas 

1. Explique por que precisa usar um controlo positivo e negativo 

antes de testar as manchas desconhecidas: 

2. Explique como é possível obter uma reação positiva com os testes 

de Kastle-Meyer e luminol usando sangue de porco, se o sangue 

animal é diferente do sangue humano. 

3. Explique por que no teste de Kastle-Meyer os reagentes não são 

aplicados diretamente à mancha de sangue original. 

4. No teste de Kastle-Meyer, a cor-de-rosa deve primeiro ser 

evidente: 

Explique sua resposta. 
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Atividade II: Análise dos tipos de sangue 

 

 

 

 

 

Precauções de segurança 

 Use luvas e roupas de proteção, óculos de segurança e máscaras de 

laboratório. 

 Assuma que todas as soluções vermelhas são sangue e manuseie de acordo 

com as regras de segurança. 

 Depois de usar os materiais use o recipiente para resíduos biológicos para os 

eliminar. 

 

 Perigos dos reagentes na Tabela 6. 

 

 

 

 

 

Tempo necessário: 20 min 

 

Inserção curricular: 

Ciências Naturais 

Química 

 

 

Objetivos: 

Examinar os vários grupos 

sanguíneos do sistema utilizando sangue 

e antissoros simulados. 

Determinar o tipo de sangue das 

evidências. 

Descrever a reação (antigénio-

anticorpo) que ocorre durante a 

determinação do grupo sanguíneo. 

Explicar a aglutinação dos glóbulos 

vermelhos do sangue por anticorpos 

específicos. 

Compreender como este tipo de 

ensaios pedem ser úteis na investigação 

forense. 
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Tabela 6 – Perigos dos Reagentes 

 

Informações de base 

O sangue é geralmente o traço principal encontrado em uma cena do crime 

e é composto de uma parcela líquida chamada plasma, que contém na maior 

parte água junto com os nutrientes dissolvidos, os minerais e o oxigénio. 

Suspenso no plasma estão materiais sólidos consistindo principalmente em 

vários tipos de células: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. 

O sangue é considerado uma evidência de classe porque muitas diferentes 

pessoas compartilham o mesmo tipo sanguíneo. Tipificando o sangue 

encontrado numa cena de crime, é possível vincular ou excluir um suspeito a 

uma cena de crime. No entanto, tipos de sangue correspondentes não provam a 

culpa, uma vez que muitas pessoas compartilham o mesmo tipo sanguíneo. 

O tipo sanguíneo de uma determinada pessoa depende da presença ou 

ausência de certos antigénios (geralmente uma proteína) encontrados 

incorporados dentro da célula ou nas membranas plasmáticas dos glóbulos 

vermelhos. 

 

Como funciona? 

A presença ou ausência de antigénios A e B em glóbulos vermelhos 

determina o tipo sanguíneo ABO de uma pessoa. Isto conduz à identificação de 

quatro tipos principais do sangue: A, B, AB (quando ambos os antigénios estão 

Reagente Perigos 

Nitrato de Bário 

Nocivo 

Irritante 

Sensibilizador da pele 

Nitrato de Prata 

Agente oxidante 

Corrosivo 

Tóxico para o 

ambiente 

Metassilicato de sódio 

pentahidratado 

Tóxico 

Corrosivo 
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presentes) e O (quando nenhum antigénio está presente). Um terceiro antigénio 

de sangue importante é o fator Rh. A população com o fator do Rh são Rh 

positivo, e aqueles que ausência são Rh negativo [Figura 18]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Os tipos de sangue são determinados pelo uso de anticorpos (como anti-A, 

anti-B e anti-Rh) que reagem, respetivamente, com os antigéneos a, B e Rh. 

Anticorpos, também conhecidos como imunoglobulinas, são grandes 

moléculas de proteína em forma de Y produzidas por células plasmáticas e 

usadas no sistema imunológico. Os anticorpos ligam-se à forma molecular de 

um antigénio, encaixando-se como duas peças de puzzle complementares 

[Figura 19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando os anticorpos e antigénio do mesmo tipo (por exemplo, anti- A e o 

antigénio A) se juntam, um braço do anticorpo em forma de Y liga-se ao glóbulo 

vermelho e o segundo braço liga-se a outro glóbulo vermelho, e acontece a 

aglutinação ou aglomeração dos glóbulos vermelhos [Figura 20]. 

Figura 18 – Diagrama que mostra os diferentes tipos sanguíneos humanos ABO e fator Rh 

Antigen Binding Site 
Antigen 

Variable 
region 

 

Constant 
region 

Figura 19 - Estrutura geral de um anticorpo com um antigénio no local 
de ligação 

 Tipo A              Tipo B            Tipo AB      Tipo O          Tipo Rh+ 
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Método para determinar o tipo sanguíneo 

 

 

 

 

 

Antes de realizar o teste, agite o sangue simulado e anti-soros, a fim de 

homogeneizar as soluções. 

1. Coloque as luvas e roupa de proteção. 

2. Utilize um marcador permanente para etiquetar as amostras de sangue, 

como indicado na [Figura 21].  

Anticorpo 

Glóbulo 

vermelho 

Antigénio 

Figura 20 - Uma reação de aglutinação entre anticorpos e 
antigénios na superfície celular 

Materiais da Caixa de 

Ferramentas 

 Sangue simulado da vítima 
 Sangue simulado do suspeito 1 
 Sangue simulado do suspeito 2 
 Sangue simulado do suspeito 3 
 Sangue simulado da Evidência#4 
 Sangue simulado da Evidência#5 
 Soro Anti-A simulado 
 Soro Anti-B simulado 
 Soro Anti-Rh simulado 
 Tabuleiro de sangue 
 Palitos 
 Luvas 

 

Materiais a fornecer 

 Roupa protetora 
 Marcador de tinta permanente 
 Tubo Falcon de 50 mL 
 Vidro de relógio 
 Espátula 
 Gobelé de 100mL  
 Cilindro graduado de100mL 
 Conta gotas 
 Cloreto de sódio(NaCl) 
 Nitrato de Bário (Ba (NO3)2) 
 Nitrato de Prata (AgNO3) 
 Metassilicato de sódio 

pentahidrato (Na2SiO3.5H2O)  
 Corante alimentar vermelho  
 Corante alimentar amarelo 
 Corante alimentar azul  
 Corante alimentar verde 
 Água destilada ou desionizada 
 Balança digital 
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3. Repita o processo para as amostras restantes: 

a) Tabuleiro 1: evidência # 4 

b) Tabuleiro 2: evidência # 5 

c) Tabuleiro 3: Vítima 

d) Tabuleiro 4: suspeito 1 

e) Tabuleiro 5: suspeito 2 

f) Tabuleiro 6: suspeito 3 

4. Para determinar o tipo de sangue encontrado na Evidência#4, 

coloque 4 gotas do sangue simulado da Evidência#4 em cada um 

dos orifícios de A, de B e de Rh da placa 1. 

5. Repita o processo para os suspeitos 1, 2 e 3, a vítima e a 

Evidência#5. 

6. Adicione 4 gotas de soro anti-A (frasco azul) a cada um dos seis 

orifícios rotulados A. 

7. Adicione 4 gotas de soro anti-B (frasco amarelo) a cada um dos 

seis orifícios rotulados B. 

8. Adicione 4 gotas de anti-Rh (garrafa verde) para cada um dos seis 

orifícios rotulados Rh. 

9. Utilize três palitos para cada tabuleiro. Mexa cada amostra de soro 

e sangue com um palito limpo separado durante 30 segundos. Para 

evitar salpicos no sangue simulado, não pressione demais no 

tabuleiro. 

10. Observe cada tabuleiro e registe os seus resultados na Tabela 7. 

Com base na aglutinação, determine e registe cada tipo sanguíneo 

[Figura 22]. 

Figura 21 - Poços para testes 
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Depois de realizar o teste, discuta com os alunos que resultados podem ser 

obtidos usando a Tabela 7. Na coluna "resultados", os alunos devem descrever 

se vêem a aglutinação ou não. Na coluna "interpretação dos resultados", os 

alunos devem indicar o tipo de sangue com base nos resultados da aglutinação.  

 
Tabela 7 – Tabela de resultados dos testes – com resultados esperados 

Manchas Aglutinação? Sim/Não Interpretação dos resultados 

Evidência#4 

Orifício A: sem aglutinação 

Orifício B: sem aglutinação 

Orifício Rh: sem aglutinação 

O– 

Evidência#5 

Orifício A: aglutinação 

Orifício B: sem aglutinação 

Orifício Rh: aglutinação 

A+ 

Vítima 

Orifício A:  aglutinação 

Orifício B: sem aglutinação 

Orifício Rh: aglutinação 

A+ 

Suspeito 1 

Orifício A: sem aglutinação 

Orifício B: sem aglutinação 

Orifício Rh: sem aglutinação 

O– 

Suspeito2 

Orifício A: aglutinação 

Orifício B: aglutinação 

Orifício Rh: aglutinação 

AB+ 

Suspeito 3 

Orifício A: sem aglutinação 

Orifício B: sem aglutinação 

Orifício Rh: sem aglutinação 

O– 

 

Figura 22 – Exemplos de Aglutinação (A) e não aglutinação (B)  

 

A A 
B 
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Pode-se produzir sangue simulado e anti-soros usando o seguinte método, 

que leva aproximadamente 30 minutos. 

Usando estes sangue simulado e anti-soros (fornecido na Caixa de 

ferramentas), pode-se criar um novo estudo de caso com outros grupos 

sanguíneos. 

 

Método para a preparação de sangue e antissoro simulados 

1.Coloque os óculos de segurança, luvas e roupa protetora. 

2. Para a preparação do sangue simulado: 

a) Rotule quatro tubos de ebulição como "tipo A", "tipo B", "tipo AB" e 

"tipo O". 

b) Pese 0,5 mol/L de cloreto de sódio (NaCl) (0,73 g/25 mL de água) e 

adicione ao tubo “Tipo A” 

c) Pese 0,1 mol/L de nitrato de bário (Ba(NO3)2) (0,68 g/25mL de água) 

e adicione ao tubo "tipo B". 

d) Pese 0,5 mol/L de cloreto de sódio (NaCl) (0,73 g) e 0,1 mol/L de 

nitrato de bário (Ba(NO3)2) (0,68 g) com 25 mL de água e adicione 

ao tubo "tipo AB". 

e) Adicione 25 mL de água ao tubo "tipo O". 

f) Para cada tubo, adicione 8 gotas de corante alimentar vermelho e 

mexa suavemente. 

3. Para a preparação dos antissoros simulados: 

 

a) Rotule três tubos de ebulição como "anti A", "anti B" e "anti RH". 

b) Pese 0,1 mol/L nitrato de prata (AgNO3) (0,43 g/25mL de água) e 

adicione ao tubo "anti A". 

c) Pese 5% Metasilicato de sódio pentahidratado (Na2SiO3.5H2O) (2.17 

g/25mL de água) e adicione ao tubo "anti B" e mexa. 

d) Pese 0,1 mol/L nitrato de prata (AgNO3) (0,43 g/25mL de água) e 

adicione ao tubo "anti Rh". 

e) Para o tubo "anti A", adicione 1 gota de corante alimentar azul, para 

o tubo "anti B" adicione 4 gotas de corante alimentar amarelo e para 

o tubo "anti Rh" adicione 2 gotas de corante alimentar verde 

enquanto mexe suavemente os tubos. 
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4. Transfira o sangue simulado e o antissoro para conta-gotas identificados. 

 

 

 

Perguntas e respostas 

 

1. Com base nos resultados, o sangue de Evidência#4 corresponde 

ao tipo sanguíneo de algum dos três suspeitos ou da vítima? 

            Sim  Não 

Explique a sua resposta. 

 

2. Com base nos seus resultados, o sangue de Evidência#5 

corresponde ao tipo sanguíneo de algum um dos três suspeitos ou 

da vítima? 

            Sim       Não 

Explique a sua resposta. 

 

3. Explique a seguinte frase: "Quando o sangue de um dos suspeitos 

coincide com o sangue encontrado na cena do crime, tal não prova 

que o suspeito é culpado". 

 

4. Os tipos de sangue são determinados pela presença de antigénios 

localizados em: 

a) Todas as células sanguíneas 

b) Glóbulos brancos 

c) Células auxiliares-T 

d) Glóbulos vermelhos 

5. Se uma pessoa tem o tipo de sangue O+, então ela têm: 

a) Os antigénios A e B, mas falta o antigénio Rh 

b) Um antigéneo O mas não o Rh 

c) Nenhum dos antigénios ABO ou Rh  

d) O antigéneos Rh, mas não os antigénios A ou B 

6. Para a seguinte pergunta, determine o tipo de sangue que está a 

ser testado. Indique se a pessoa é do tipo A, B, AB ou O. 
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Certifique-se que indica se a pessoa é Rh+ ou Rh- para cada teste 

de sangue mostrado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Explique por que é necessário determinar o tipo de sangue da 

vítima quando se tenta determinar se algum do sangue encontrado 

na cena do crime pertence a um determinado suspeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type: A – 

Type: B+ 

Type: O – 
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Figura 23 - Sequência de pares de bases 

Atividade III: Perfis de ADN 

 

 

 

 

Precauções de segurança 

Nenhum dos produtos químicos utilizados nesta atividade apresenta algum risco 

especial, mas é ainda boa prática usar luvas e roupas de proteção ao trabalhar 

com qualquer produto químico. A pilha de bateria usada no gel da eletroforese 

expõe potencial tensão perigosa e apresenta um risco de incêndio, se os polos 

positivos e negativos entrarem em contacto com o outro. 

 

Informação de base 

O Ácido desoxirribonucleico (ADN) é uma grande molécula polimérico 

encontrada nos núcleos de praticamente todas as células do corpo, com exceção 

das células vermelhas do sangue e das células nervosas. 

Cada molécula de ADN é composta de duas vertentes de nucleotídeos 

(também chamadas de bases) que são torcidas em torno de si para formar uma 

hélice dupla. Cada vertente é composta de um nucleótido que se une ao outro 

nucleótido da cadeia no meio, formando um par de base. Estes pares de base 

são constituídos por um dos seguintes conjuntos: adenina (A)-thymine (T) ou 

guanina (G)-citosina (C) [Figura 23]. 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Usar a eletroforese na comparação de 

impressões digitais com ADN para 

determinar se correspondem 

Tempo necessário: 90 minutos 

Inserção no currículo: 

 

Biologia,  

Química & Física 
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Cada filamento do ADN é constituído por cadeias dos nucleótidos, metade 

dos quais foram doadas pela mãe e outra metade pelo pai. Devido à forma como 

as células se dividem, o ADN é único para cada indivíduo, muito parecido com o 

que acontece com as impressões digitais. A probabilidade de duas pessoas 

herdarem a mesma combinação de nucleótidos é muito pequena. Por esta razão, 

as impressões digitais de ADN podem ser usadas para identificar indivíduos. 

A impressão digital do ADN pode ser realizada no ADN extraído de amostras 

relativamente pequenas de células, como gotas do sangue, saliva, folículos de 

cabelo, pele ou sémen. Portanto, é possível distinguir entre indivíduos 

analisando padrões do seu ADN. Quando executadas nas condições 

devidamente controladas e interpretadas com precisão, a impressão digital de 

ADN pode vincular ou excluir um suspeito a um incidente específico. 

Para criar uma impressão digital do ADN, os cientistas dividem primeiramente 

a molécula longa em segmentos mais curtos usando uma reação em cadeia da 

polymerase (PCR). Os segmentos do ADN são separados por tamanho num gel 

de agarose no processo da eletroforese do gel. A eletroforese do gel é 

conceitualmente similar à cromatografia, mas com um objetivo ligeiramente 

diferente. Normalmente, a cromatografia é usada para separar diferentes 

compostos de uma mistura. Com a eletroforese do gel do ADN, o objetivo é 

separar fragmentos do ADN de acordo com diferentes tamanhos. 

 

O que é que acontece? 

A fim de visualizar os diferentes fragmentos do ADN, um gel da eletroforese 

é feito, e estas amostras são carregadas no gel do agarose e colocadas numa 

solução salina. Neste gel, é aplicada uma corrente elétrica, causando a migração 

do ADN através do gel [Figura 24].  

O gel da eletroforese separa os fragmentos do ADN pelo tamanho, já que os 

fragmentos mais curtos se movem mais rapidamente do que fragmentos maiores 

através da estrutura cruzada do gel. 
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Como funciona? 

No gel da eletroforese, as amostras do ADN (geradas pelo PCR) a ser 

analisadas são carregadas em poços formados no gel (moldados a partir de um 

material gelatinoso, tal como o agarose). O gel é então imerso numa solução 

tampão, que mantém o pH e transporta a corrente elétrica, e é submetido a uma 

corrente elétrica. Uma vez que os fragmentos de ADN têm uma carga global 

negativa devido aos grupos fosfato, as amostras de ADN são atraídas para o 

elétrodo positivo (o ânodo), que é posicionado no final do gel, mais distante dos 

poços contendo a solução de ADN. 

O gel retarda seletivamente a migração dos fragmentos do ADN para o 

elétrodo positivo. Os fragmentos pequenos do ADN passam através do gel 

relativamente sem obstáculos, e assim percorrem uma distância maior através 

do gel. Os fragmentos maiores movem-se proporcionalmente mais lentamente 

porque o gel fornece mais resistência a seu progresso. As posições dos vários 

fragmentos fornecem um mapa gráfico da distribuição do tamanho do fragmento 

na amostra [Figura 25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Aparelho de eletroforese em gel típico 

Figura 25 – Fragmentos de ADN separados por tamanho 
Ânodo (positivo) 

Cátodo (negativo) 

 

Wells 
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Método para a realização de eletroforese em gel 

 

O pente usado neste procedimento é fornecido na Caixa de Ferramentas, mas 

pode fazer o seu próprio pente/s usando uma embalagem de shampô. Use o 

pente da Caixa de ferramentas como um modelo. 

Os quadrados de papel usados neste procedimento são fornecidos na Caixa de 

Ferramentas, mas pode fazer os seus próprios quadrados de papel, cortando 

quadrados pequenos (0,3 cm x 0,3 cm) de papel em branco. 

Pode fazer as suas próprias amostras de ADN usando corante alimentar 

em gel. Para a Evidência#4, use corante alimentar verde; para o Suspeito 1, use 

corante alimentar verde; para o Suspeito 3 use corante alimentar vermelho e 

para a Vítima use corante alimentar roxo. 

 

Parte 1: preparação do gel 

1. Coloque as luvas e roupa de proteção. 

2. Prepare o tampão de bicarbonato de sódio pesando num vidro de relógio 

3g de bicarbonato de sódio e medindo numa proveta graduada 300 mL de 

água destilada. 

3. Use um recipiente plástico para o gel (fornecido na caixa de ferramentas) 

[Figura 26]. 

 

 

Materiais da Caixa de Ferramentas: 

 Amostras de ADN (Evidência#4, 
Suspeito 1, Suspeito 3, Vítima) 

 Amido de milho 
 Bicarbonato de sódio 
 Clips crocodilos 
 Quadrados de papel 
 Recipiente de plástico (12cmx18cm) 
 Pente 
 Clips de metal 
 Luvas 

 

Materials you provide 

 Roupa protetora 
 Espátula 
 Bisturi 
 Recipiente de 250 mL 
 Proveta graduada 100 mL 
 Vidro de relógio 
 Pilhas de 9V  
 Balança digital 
 Forno microondas 
 Água destilada 
 Pinças 
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4. Transfira para a proveta 120 mL do tampão de bicarbonato de sódio, 

previamente preparado. 

5. Pese 15,6 g de amido de milho no gobelé e misture com 60 ml do tampão 

de bicarbonato de sódio e acrescente os outros 60 ml após a dissolução 

do amido de milho. 

6. Coloque a mistura no microondas por 30 segundos e depois misture com 

uma espátula. Coloque-o novamente no microondas e pare de misturar 

sempre que a mistura sobe. Repita este processo durante 60 segundos 

até que a mistura esteja espessa o suficiente e não caia da espátula. 

 

Atenção: para este passo use luvas de forno para segurar o gobelé, uma vez que 

fica muito quente. 

 

7. Coloque a mistura aquecida no recipiente de plástico e alise a superfície 

com a espátula. Raspe a superfície (limpe o excesso) até que o gel esteja 

tão nivelado e liso quanto possível. 

8. Coloque o pente a 3cm de uma extremidade e certifique-se de que a 

mistura está entre os dentes do pente [Figura 27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Coloque o gel no congelador durante 20 minutos a -20ºC. 

10. Após 20 minutos, verifique a parte inferior do recipiente para ver se ainda 

está quente. Se assim for, mantenha no congelador por mais 5 minutos. 

Figura 27 – Recipiente plástico com pente 

Figura 26 – Recipiente plástico para o 
gel 
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11. Depois de retirar o gel do congelador, retire cuidadosamente o pente. 

12. Com um bisturi, apare o gel para que ele já não toque nas bordas da caixa 

- remova 1 cm de gel pelas laterais, apare a extremidade superior a um 1 

cm dos poços formados pelo pente, e apare a extremidade inferior para 

que ela termine a 2 cm da extremidade oposta. 

 

Parte 2: Carregar e executar as amostras de ADN 

1. Dobre os clipes metálicos como mostra a imagem [Figura 28]. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Coloque os clips de metal nas extremidades do recipiente de plástico. Os 

grampos metálicos devem estar a 1,5 cm de distância do gel [Figura 29]. 

Atenção: Os clips não podem tocar a parte inferior do gel, 

porque aparece uma cor marrom (devido ao cozimento da 

farinha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Com a pinça, mergulhe a extremidade dos quadrados de papel [Figura 30] 

em amostras de ADN (fornecidas na Caixa de ferramentas), retire qualquer 

excesso com uma toalha de papel e coloque-as cuidadosamente dentro 

dos poços de gel. 

 

Figure 28 – Manuseando os clips 

Figura 29 – Caixa já com os clips  
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Atenção: Limpar a pinça entre amostras com álcool para prevenir 

contaminações 

 

 

 

 

 

 

 

4. Com cuidado, encha o recipiente de plástico, com tampão de bicarbonato 

de sódio até que a superfície do gel esteja completamente imersa no 

tampão. O nível do tampão deverá estar alguns milímetros acima da 

superfície do gel. Não derrame o tampão diretamente sobre a superfície 

do gel, pois poder-se-ão levantar as amostras de ADN dos poços. Em vez 

disso, use uma pipeta no final para aumentar cuidadosamente o nível. 

 

5. Conecte cinco ou sete baterias de 9 volts em série. 

6. Conecte a alimentação ao aparelho de eletroforese, certificando-se de que 

a extremidade negativa das baterias está conectada ao clipe mais próximo 

aos poços contendo as amostras de ADN [Figura 31]. 

7. Deve ver imediatamente bolhas a subir dos clips. Se não for esse o caso, 

verifique todas as ligações. Ao longo do tempo, deve ser capaz de ver os 

corantes migrando dos poços (lado terminal negativo) em direção ao 

extremo oposto do gel (lado terminal positivo). Continue observando o 

progresso durante pelo menos 45 minutos ou até que seja possível 

distinguir entre as tiras [Figura 31].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Quadrados de papel 
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8. Registe os resultados na Tabela 8. 

 

Depois de realizar o teste, discuta com os alunos quais resultados que podem 

ser obtidos usando a Tabela 8. Na coluna "resultados", os alunos devem indicar 

quantas bandas observam. Na coluna "interpretação dos resultados", os alunos 

devem indicar a cor de cada banda. 

As escolas que têm todo o equipamento necessário para realizar isto usando 

um gel de eletroforese de agarose podem usar as amostras fornecidas na Caixa 

de ferramentas. 

 

 

Tabela 8 – Tabela de resultados 

Amostras Resultados Interpretação dos resultados 

 

Evidência#4 
 

2tiras 
 

Azul e amarelo 

 

Vítima 
 

2tiras 
 

Azul e vermelho 

 

Suspeito 1 
 

2tiras 
 

Azul e amarelo 

 

Suspeito 3 
 

1tira 
 

                    Vermelho 

 

 

Exemplo do gel da eletroforese que usa corante alimentar: 

 

 

 

 

 

 

 

Em alternativa, podem-se substituir os clipes por varas de carbono. 

 

Perguntas e respostas: 

Figure 31 – Ligue a energia 

Suspeito 3 Vítima Evidencia#4 Suspeito 1 
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1. Com base nos resultados, alguma das amostras estudadas tem o mesmo perfil 

de ADN da Evidência#4? 

 

 

                 Sim Não 

 

Explique a sua resposta. 

 

2. Eletroforese do gel: 

a) Não consegue separar fragmentos de ADN 

b) É semelhante à cromatografia gasosa 

c) Tem uma tira muito fina na sua fase estacionária 

d) Usa uma corrente elétrica na fase móvel 

3. Explique a finalidade da eletroforese do gel. 

4. Explique a função do pente durante a eletroforese do gel. 

5. Explique a função da fonte de alimentação durante a eletroforese do 

gel. 
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Figure 32 – Padrões de impressões digitais: arcos, verticilos e presilhas 

Atividade IV: Comparação de diferentes padrões de impressões 

digitais  

Informações de base 

Muitos padrões e características têm sido utilizadas para distinguir e 

identificar individualmente os seres humanos. As impressões digitais - marcas 

presentes sobre as pontas dos dedos humanos - podem ser usadas para a 

identificação. 

As impressões digitais são estáticas e não mudam com a idade, assim um 

indivíduo terá a mesma impressão digital desde a infância até a idade adulta. O 

padrão das elevações de fricção de um indivíduo forma-se entre a 10.ª e 24.ª 

semana de desenvolvimento do feto. A disposição exata das nervuras é 

determinada pelas papilas dérmicas, uma camada de células que separa a 

camada exterior da pele (epiderme) da derme que se encontra por baixo. À 

medida que o corpo cresce, o padrão muda de tamanho, mas não de forma. Uma 

vez que cada pessoa tem um conjunto único de impressões digitais, até mesmo 

gémeos idênticos, essas impressões podem ser usadas para identificação 

individual. 

Os principais cumes em cada dedo formam um padrão. Existem três tipos 

principais de padrão: arco, verticilos e laços (presilhas). Estes padrões são 

classificados com base na presença ou ausência de deltas [Figura 32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Identificar as impressões digitais do 

aluno e comparar com as dos 

colegas da turma. 

Tempo necessário: 20 minutos 

Inserção curricular: 

Ciências Naturais 
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Figure 33 – Alguns padrões minutiae usados para analisar as impressões digitais 

A singularidade de uma impressão digital não é determinada pela sua forma 

ou padrão em geral, mas por um cuidadoso estudo das suas características dos 

cumes (também conhecido como minúcias - minutiae) [Figura 33]. A identidade, 

número, e localização relativa das características confere a singularidade a uma 

impressão digital. Se duas impressões digitais corresponderem, deverão revelar 

características que, não só sejam idênticas, mas também tenham a mesma 

localização, uma relativamente à outra, na impressão. 

 

 

 

 

 

 

O que é que acontece? 

 

A tinta é o método mais comum para registar os cumes de fricção da pele. 

As impressões digitais com tinta são registadas em cartões de recolha. Coloca-

se tinta em cada impressão digital e em seguida, com movimento de 

enrolamento do dedo, transfere-se para a caixa correspondente no cartão de 

recolha. O dedo é enrolado de unha a unha para capturar toda a superfície dos 

cumes de atrito inteiros. Isto significa que o dedo deve ser enrolado a partir de 

Garfo (ou 

bifurcação) 
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um lado do dedo (na unha) a toda a volta do dedo, até ao outro lado da unha. 

Uma impressão digital rolada de unha a unha deverá ter, aproximadamente, 

uma forma retangular. 

 

Método para análise de padrões de impressão digital 

 

 

 

 

 

Parte 1: Usar um lápis para criar uma almofada de grafite 

1. Num papel em branco, risque com o lápis de grafite num movimento de 

vai-e-vem, criando uma espécie de almofada de grafite com cerca de 5x7 

centímetros. 

2. Esfregue o dedo indicador direito em todo a almofada de grafite, 

suavemente rolando de um lado para o outro, para que a ponta do dedo fique 

coberta com grafite, desde a primeira prega do dedo até à sua ponta, e desde 

um lado da unha até ao outro. 

3. Com a fita-cola fornecida na Caixa de ferramentas, pressione com 

cuidado o lado adesivo da fita no dedo, a partir da borda de uma unha, através 

do dedo, até ao outro lado da unha. 

4. Retire suavemente a fita. 

5. Pressione a fita, com o lado adesivo para baixo, no cartão de recolha, 

fornecido na Caixa de ferramentas. 

6. Examine a impressão digital usando uma lupa. 

7. Compare a impressão digital com as amostras das imagens. 

8. Identifique o tipo de padrão da impressão digital (laço, arco ou verticilo) 

e alguns padrões de minutiae (garfo, ponto, olho, fim de linha, ou cume de ilha). 

 

Parte 2: Usando uma almofada de tinta 

Materiais na Caixa de Ferramentas 

 Lupa 
 Fita cola transparente 
 Almofada de tinta 
 Cartão de identificação 
 Cartão de recolha 

 

Materiais a forncer 

 Lápis 
 Papel branco 
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1. Esfregue o dedo indicador direito em toda a almofada de tinta, rolando de 

um lado para o outro, enquanto aplica pressão, para que a ponta do dedo fique 

coberta com tinta, desde a primeira prega do dedo até à sua ponta, e desde um 

lado da unha até ao outro. 

2. No cartão de identificação, fornecido na Caixa de Ferramentas, pressione 

suavemente o dedo na caixa indicada como dedo indicador direito, de uma ponta 

de uma unha para o outro lado da unha. 

3. Repita os passos 1 e 2 para os outros dedos, para as duas mãos. 

4. Examine as impressões digitais usando uma lupa. 

5. Compare a impressão digital com as amostras das imagens. 

6. Identifique o tipo de padrão da impressão digital (laço, arco ou verticilo) e 

alguns padrões de minutiae (garfo, ponto, olho, fim de linha, ou cume de 

ilha). 

 

 

 

 

Parte 3: Recolha de dados da turma 

 

1. Conte o número de alunos que têm cada um dos três tipos de padrões de 

impressões digitais (para o polegar) e colocar esses números na Tabela 9. 

2. Preencha os restantes dados na Tabela 9 com as informações solicitadas. 

 
 

Tabela 9 – Recolha de dados da turma 

 

Figure 34 – Tipos de padrões de Impressões digitais:  

Arcos                            Verticilos                     Laços (presilhas) 
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 Laço 
(presilha) 

Verticilo Arco 

 

Número de alunos que apresentam o traço     

Número de alunos da turma 

(Será o mesmo total para cada coluna) 

   

Percentagem da turma que apresenta o traço 

(Dividir o número de alunos que têm o traço pelo número 

de alunos na turma, depois multiplicar por 100%) 

   

 

Especialistas dizem que a percentagem deverá ser 
 

65% 
 

30% 
 

5% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perguntas 

1. A percentagem da turma foi igual ao valor dado pelos 
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especialistas? 

Sim Não 

Explique a resposta com base nos dados. 

 

2. Explique por que é que as impressões digitais são um meio de 

identificação eficaz. 

3. As impressões digitais são formadas: 

a) logo após o nascimento 

b) por volta dos dois anos de idade 

c) entre 10 e 24 semanas de gestação 

d) às 30 semanas de gravidez 

 

4. Os gêmeos idênticos têm impressões digitais idênticas? 

Sim  Não 
 

5. Os três principais tipos de impressões digitais são classificados 

como: 

a. Laços, verticilos e deltas 
 

b. Verticilos, bifurcações e arcos 
 

c. Laços, verticilos e arcos 
 

d. Arcos, núcleos e deltas 
6. Explique porque as impressões digitais com tinta devem ser 

roladas de unha a unha. 

7. Classifique cada uma das impressões como laço, verticilo ou arco. 

 

Tipo:Verticilo                           Tipo:Arco                 Tipo:Laço 
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Atividade V: Levantamento das impressões digitais latentes 

usando pó 

 

 

 

 

Precauções de segurança 

 Cobra a área de trabalho com papel de cenário ou jornal. 

 Manusear o pó de grafite com cuidado pois pode sujar muito 

 

Informações de base 

As impressões digitais são um dos mais importantes tipos de pistas 

encontradas numa cena de crime. As marcas deixadas por impressões digitais 

podem ser de três tipos: Patentes (impressões digitais visíveis depositadas 

através de um resíduo como sangue ou tinta), Plástico (impressões digitais 

deixadas num material moldável) e Latentes (impressões digitais ocultas 

formadas por doce e óleos da pele). 

Impressões digitais latentes são o tipo de impressão mais frequentemente 

procurado por detetives forenses, e precisam ser visualizadas usando técnicas 

de revelação apropriadas (dependendo do tipo de superfície) antes da 

comparação e possível identificação. 

O método de revelação de impressão digital mais antiga é o uso do pó. 

Colocar o pó na impressão digital é um método de melhorar as impressões 

digitais latentes através da aplicação de pós nos resíduos das impressões 

digitais, tornando-as visíveis. Os grânulos do pó aderem às linhas de suor e óleo 

deixadas pelo cume de impressão digital. Usar o pó numa cena de crime ou 

Objetivo: 

Compreender como recolher e 

identificar impressões digitais latentes 

com pó de grafite 

Inserção no currículo: 

Ciências Naturais 

 

Tempo necessário: 40 minutos 
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numa de prova, com pó de impressão digital, é um método de processamento 

de física, em vez de uma reação química. 

Os pós para impressões digitais são usados, principalmente, em superfícies 

não porosas, como vidro e metal polido, normalmente para revelar impressões 

digitais latentes em objetos imóveis em cenas de crime. Embora o pó preto seja 

o material mais utilizado, pós de outras cores podem ser usado para melhorar o 

contraste de uma impressão digital contra fundos de tons diferentes. 

 

O que é que acontece? 

O processo de revelação de impressões digitais latentes deve começar com 

um exame visual não destrutivo do item de interesse, utilizando iluminação 

oblíqua (um feixe de luz branca em ângulos oblíquos à superfície). A iluminação 

oblíqua permite a observação de detalhes sobre uma superfície onde a luz e a 

sombra são criados pelo feixe de luz. 

Após o exame visual das impressões digitais, estas serão revelados com um 

pincel. Colocar o pó envolve a utilização de um pincel macio, para revestir 

levemente uma superfície que tenha uma impressão digital com um pó (feito a 

partir de carbono finamente triturado, carvão, titânio ou alumínio) e pode 

proporcionar excelentes resultados quando é feito com habilidade. Caso não 

seja cuidadosamente trabalhado, a colocação do pó pode, facilmente, danificar 

ou destruir qualquer impressão digital latente presente, assim o pincel deve ser 

utilizado com cuidado na superfície do objeto sem o tocar. Isto permite ao pó 

aderir à superfície dos resíduos das impressões digitais sem entrar nas fendas 

na superfície [Figura 35-A]. 

A impressão digital exposta pode então ser levantada com material adesivo, 

tal como fita de levantamento da impressão digital, e colocado sobre um cartão 

de papel ou uma folha de acetato, como um registo permanente [Figure 35–B]. 
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Figura 35 – Impressão digital revelada com pó (A) e recolhida com fita de 
levantamento de impressões digitais (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de recolha de impressões digitais 

 

 

 

 

 

 

 

A Evidência#3 e  a  E v i d ê n c i a # 4  não são fornecidas na Caixa de ferramentas, 

uma vez que seria impraticável incluir um martelo e uma faca na caixa. Estas evidências 

podem ser substituídas por outros objetos, como um copo, vidro de relógio ou um pedaço 

de vidro de janela. 

 

Para colocar uma impressão digital em Evidência#3 e Evidência#4, siga estes 

passos: 

a) Limpe o objeto com um pano ou papel limpo. 

b) Passe o polegar ao longo da testa, do nariz ou na parte de trás do pescoço. Estas 

áreas do corpo são ricas em óleos e irão ajudar a lubrificar os cumes do polegar para 

produzir uma impressão visível. 

c)  Escolha uma área no objeto e toque-a com o polegar. Use rolo de papel ou outro 

tipo de pano na mão para evitar deixar outras impressões digitais. Tome cuidado para 

evitar colocar quaisquer outras impressões digitais nesta área. 

 

Materiais na Caixa de Ferramentas: 

 Lupa 
 Fita cola transparente 
 Pincel de Impressõesdigitais 
 Pó de grafite 
 Cartão de recolha 
 Luvas 

 

Materiais fornecidos 

 Roupa de proteção 
 Papel de cenário ou jornal 
 Rolo de cozinha 
 Evidência#3 
 Evidência#4 
  

A B 
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1. Cubra a bancada de trabalho com papel de cenário ou jornal. 

2. Coloque luvas e roupa protetora. 

3. Polvilhe o pó preto sobre a Evidência#3 e, com o pincel colocado entre as mãos, 

gire suavemente de modo que as penas retirem o excesso de pó perto da superfície do 

objeto que está a ser polvilhado com o pó. A impressão digital latente (escondida) deve 

começar a aparecer. Continue a colocar o pó levemente, tocando a superfície até que se 

tenha exposto o máximo da impressão digital latente possível. 

4. Coloque a fita fornecida na Caixa de Ferramentas sobre a impressão digital e 

pressione para baixo. 

5. Retire a fita e coloque-a no cartão de recolha, fornecida na Caixa de Ferramentas. 

Este processo é chamado de levantamento da impressão. 

6. Examine a impressão digital usando uma lupa. 

7. Identifique o tipo de padrão de impressão digital (laço, arco ou verticilo).  

8. Repita o processo com a Evidência#4 se tiver sido também fornecida. 

 

Pode-se fazer o pó preto usando 3 lápis. Corte os lápis longitudinalmente, e retire a grafite. 

Esmague a grafite até que fique um pó fino. Este procedimento necessita de cerca de 20 

minutos. 

 

Perguntas e respostas: 

1. Indique qual a melhor superfície para a colocação de pó. 

 

2. A cor do pó usado para polvilhar as impressões digitais irá variar 

consoante a cor da superfície? 

            verdadeiro              falso 

3. Explique o que é a iluminação oblíqua. 

4. As impressões digitais plásticas devem ser polvilhadas ou tratadas, a fim de 

identificar os padrões de cume. 

 

                       verdadeiro      falso 
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5. As impressões digitais que são depositadas por meio de um material como o 

sangue ou tintas são chamadas de: 

 

b. Impressões plásticas 
 

c. Impressões patentes 
 

d. Impressões latentes 
 

d. Impressões recuadas 
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Atividade VI: Revelação das impressões digitais latentes usando 

vapores de iodo 

 

 

 

 

Precauções de segurança 

 Use luvas, roupas de proteção e máscara de laboratório. 

 Os cristais do iodo são tóxicos e corrosivos e mancham a pele e a 

roupa. 

 Os vapores do iodo são tóxicos e irritantes - fazer isto numa câmara 

de vapores. 

 Para destruir os papéis que transportam uma impressão digital de iodo, colocar 

numa solução de tiossulfato de sódio 1M até que fiquem incolor. Eliminar junto 

com os resíduos normais. Quaisquer cristais de iodo podem ser eliminados da 

mesma forma, ou reciclados para uma atividade posterior. 

 

Informações de base 

Numa cena de crime, os investigadores procuram todas as pistas que possam ajudá-

los a identificar o criminoso. Uns dos mais importantes tipos de pistas são as impressões 

digitais. Algumas impressões digitais são imediatamente visíveis, mas outras não. As 

impressões digitais invisíveis são descritas como latentes. 

Uma impressão digital latente é uma impressão digital deixada sobre uma superfície, 

como resultado dos óleos e do suor a partir dos poros do dedo. O componente principal 

de impressões digitais latentes é o suor. O suor é principalmente água, e seca num curto 

espaço de tempo. Os outros componentes das impressões digitais latentes são 

essencialmente sólidos e podem permanecer numa superfície por um período de tempo 

maior. Estes outros constituintes incluem componentes orgânicos como aminoácidos, 

Objetivo:  

Compreender como 

recolher e identificar impressões 

digitais latentes com reagentes 

Inserção curricular: 

Ciências Naturais 

 

Tempo necessário: 10 minutos 
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glucose, ácido láctico, péptidos, amoníaco, riboflavina e os aglutinogénios, bem como 

produtos químicos inorgânicos como o potássio, sódio, trióxido de carbono, e cloro. 

Estas impressões digitais precisam ser observadas usando técnicas de revelação 

adequadas antes da comparação e possível identificação. Há um grande número de 

métodos químicos para tornar visíveis as impressões digitais latentes, como vapores de 

super cola e de iodo. Estes métodos baseiam-se numa reação química entre os vapores 

e as moléculas que constituem as impressões digitais. 

O método de iodo é uma técnica não destrutiva, que utiliza vapores de iodo para a 

visualização de impressões digitais latentes em superfícies porosas e não porosas, tais 

como cartões, revistas e cartão e papel. 

 

O que é que acontece? 

No método do iodo, o objeto que tem as impressões digitais latentes é normalmente 

suspenso numa câmara fechada, onde cristais de iodo aquecidos sublimam diretamente 

em vapor, enchendo a câmara. Deste processo resultam impressões digitais 

acastanhadas. 

 

Como funciona? 

Iodo 

À temperatura ambiente o iodo é sólido. Quando é aquecido sublima (muda 

diretamente do estado sólido para o gasoso). Quando os vapores de iodo são expostos 

a resíduos de impressões digitais, especificamente a lípidos ou gorduras no resíduo, eles 

reagem de modo a formar uma imagem acastanhada da impressão digital (Figura 36). 

Esta imagem é apenas temporária porque o iodo irá continuar a sublimar e evapora-se 

como um gás no ar, deixando, novamente, a impressão digital invisível, ou latente.  

Figura 36 - Impressão digital latente revelada com vapores de iodo 



 

 

Método para revelar impressões digitais usando vapores de 

iodo 

 

 

 

 

 

 

Para repetir essa atividade, pode fazer seu próprio cartão de papel e seguir estas 

etapas: 

- Passar o polegar ao longo da testa, do nariz ou na parte de trás do pescoço. 

Estas áreas do corpo são ricas em óleos e vão ajudar a lubrificar os cumes do 

polegar para produzir uma impressão visível. 

 

- Escolher uma área do cartão de papel e tocar-lhe com o polegar. 

Tomar cuidado para evitar colocar quaisquer outras impressões 

digitais nesta área. 

 

 

Procedimento 

1. Coloque luvas e roupas protetoras. 

2. Transferir a evidência # 6 e quatro cristais minúsculos do iodo para o saco 

de plástico transparente com uma pinça. (Evidência # 6 = papel encontrado 

no saco desportivo do atleta) 

3. Encher o saco com ar para que ele contenha algum espaço, e depois 

fechá-lo com fita-cola. 

4. Os cristais começarão a sublimar imediatamente, enchendo o saco com 

vapor de iodo. As impressões latentes deverão começar a ficar visíveis, em 

qualquer momento, entre alguns segundos a alguns minutos, como manchas 

Materiais na Caixa de 

Ferramentas 

 Lupa 
 Cristais de iodo 
 Evidncia#6 
 Saco de plástico 

transparente 
 Luvas  

 

Materiais a fornecer 

 Roupa protetora 
 Tesouras 
 Fita-cola 
 Pinças 
 Cartões de papel 4x10 cm  



 

 

alaranjadas ténues [Figure 37]. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Examinar a impressão digital usando uma lupa. 

 

Alternativamente, pode substituir o saco de plástico para tubos de 

ebulição com tampas. Tendo em conta a necessidade de preparar 

os tubos de ebulição antes da sessão, acrescentando 3 ou 4 

cristais de iodo para cada tubo. 

 

 

 

 

 

Perguntas e respostas 

1. Explique o que é uma impressão digital latente. 

2.  Explique para que tipos de superfícies a vaporização de iodo é 

apropriada. 

3. Descreva e explique a aparência da impressão digital quando 

reage com o vapor de iodo: 

Figura 37 – Saco com cristais de iodo e Evidência #6. 



 

 

Capítulo 2:  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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Palinologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A botânica é uma área muito ampla de estudo, que inclui a análise de 

madeira, frutas, sementes, galhos, folhas, pelos de plantas, pólen, esporos e 

células de algas. 

Palinologia é a ciência que estuda os palynomorphs, isto é, pólen, esporos 

de plantas, esporos fúngicos e outras entidades microscópicas resistentes à 

degradação ácida. 

A palinologia forense refere-se ao estudo de palinomorfos para obter 

evidências probatórias em casos criminais. Palynomorphs aderem muito 

facilmente a vários tipos de superfícies, sem ser notado, muitas vezes referido 

como "evidência silenciosa". Eles são muito resistentes à degradação e difíceis 

de remover das superfícies, mesmo após sucessivas lavagens. 

O pólen é um pó granulado produzido por plantas com sementes 

(angiospermas e gymnosperms) com a finalidade da reprodução sexual durante 

a estação de florescência associada à espécie. O gametófito masculino no grão 

do pólen é envolvido e protegido por um revestimento duro que o protege na sua 

Objetivos 

Os alunos devem ser capazes de: 

 Reconhecer as caraterísticas gerais dos grãos de 

pólenes 

 Compreender a variedade de plantas que 

existem em correlação com a variedade de 

pólenes que existem 

 Explicar como as diferentes estações do 

ano em que as plantas florescem influencia 

o tipo de grão de pólen encontrado nas 

cenas do crime 

 Explicar o papel da ecologia da planta como 

possível indicação da localização de um local do 

crime 
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viagem do estame (órgão masculino) de uma flor ao carpelo (órgão fêmea) de 

uma outra flor. A transferência de pólen pode ocorrer através da ajuda de animais 

(principalmente abelhas) ou por meio de fatores ambientais (vento e água), 

permitindo que a polinização ocorra. 

 

Morfologia de grãos de pólen 

O grão de pólen tem uma parede com duas camadas distintas: a exina e a 

intina. A exina é feita de Esporopolenina (um polímero muito resistente à 

degradação que protege contra ações mecânicas e desidratação) e uma 

pequena quantidade de polissacarídeos, enquanto a intina é feita de celulose 

semelhante à parede de outras 

células vegetais. 

A Figura 38 mostra uma seção 

transversal através da parede de um 

grão de pólen. 

Devido à natureza resistente do 

sporopollenin, a camada da exina 

pode suportar a passagem do tempo, 

mesmo em circunstâncias adversas. Esta camada também é responsável pela 

ornamentação presente nos grãos de pólen, que permite a sua correta 

identificação, mesmo após a degradação de outros constituintes. 

Outras características morfológicas são importantes, como o tamanho; Se 

forem isolados ou agrupados; a forma; o número, a forma, a posição e a estrutura 

das aberturas de grãos de pólen também são importantes na identificação das 

espécies vegetais a que pertencem [Figura 39]. 

 

Figura 39 – Imagens representativas: tipos de arranjos dos grãos de pólen (A); das formas 
triangular, quadrangular e circular dos grãos de pólen (B); forma e número de aberturas 
dos grãos de pólen (C) 

Figura 38 - Constituição das paredes do 
pólen 

A B 

C 
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Analisando o tipo de pólen encontrado numa vítima, a sua roupa ou outros 

objetos poderá indicar aos investigadores forenses onde eles estiveram -isso 

pode ser aplicado a drogas ilícitas, dinheiro e até mesmo alimentos. Pode ser 

possível rastrear itens num local específico ou até mesmo estimar a época do 

ano em que ocorreu um crime. 
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Entomologia 

 

 

 

 

 

Entomologia forense é o estudo de insetos e outros artrópodes (através 

de taxonomia, biologia e ecologia) que habitam nos restos mortais, para auxiliar 

investigações criminais. 

A primeira aplicação registada deste método foi encontrada na China, no 

século XII. A partir do século XIX, através da publicação do livro de Jean Pierre 

Mégnin, esta ciência começou a ter mais ênfase à investigação criminal. Este 

livro descreve as várias sucessões de insetos no cadáver e é considerada uma 

das publicações mais importantes na entomologia forense. 

 

A importância do ciclo de vida dos insetos no PMI 

A taxa de desenvolvimento de insetos depende diretamente das condições 

ambientais (temperatura, humidade relativa, velocidade do vento e precipitação), 

especialmente da temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rapidamente 

os insetos se desenvolverão. Se a temperatura ambiente é conhecida durante o 

período de desenvolvimento, é possível determinar o tempo desde a morte do 

corpo, ou o intervalo post-mortem (PMI). No entanto, existem vários fatores que 

afetam a duração do desenvolvimento de insetos e que dificultam a estimativa 

do PMI. Estes incluem o calor gerado pelo aglomerado de larvas no corpo; o 

tecido a partir do qual eles se alimentam (o que pode variar a taxa de 

desenvolvimento das larvas); a presença de substâncias tóxicas; obstruções que 

impedem o acesso de moscas adultas ao corpo (por exemplo, corpos enterrados, 

submersos, envoltos em plásticos) e condições ambientais desfavoráveis. Estes 

e outros fatores têm que ser considerados ao estimar o PMI. 

 

Objetivos 

Os alunos devem ser capazes de: 

 Explicar a importância do ciclo de vida dos insetos e outros 

artrópodes na estimativa do intervalo pós-Mortem (PMI) 

 Explicar que as condições ambientais também afetam o PMI 
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Cabelo e Pegadas 

 

 

 

 

Cabelo 

O cabelo é um filamento proteico que cresce a partir de folículos encontrados 

na derme e é uma das características que definem os mamíferos. O 

comprimento, a cor, a forma, a aparência da raiz e as características 

microscópicas internas distinguem uma espécie de mamífero de outra. 

A identificação do cabelo é uma ferramenta importante, usada não apenas 

por pesquisadores forenses, mas também por biólogos da vida selvagem, 

arqueólogos e antropólogos. 

Os pêlos podem ser transferidos durante o contato físico, assim a sua 

presença pode associar um suspeito a uma vítima ou um suspeito a uma cena 

do crime. Os tipos de cabelo recolhidos, a condição e o número de pêlos 

encontrados todos têm um impacto sobre o seu valor como prova numa 

investigação criminal. Além disso, os pêlos ainda podem ser importantes num 

contexto forense, uma vez que o pólen e os esporos podem ser retidos 

indefinidamente, dependendo da frequência de lavagem. 

O cabelo pode ser analisado para testar a existência de drogas ou 

deficiências nutricionais no sistema de uma pessoa, para determinar a sua 

composição química ou para extrair o ADN do folículo piloso. Também podem 

ser analisados comparando as características microscópicas dos pêlos, 

ajudando a determinar as espécies cujo cabelo foi recolhido. 

 

 

Objetivos 

Os alunos devem ser capazes de: 

 Enunciar a importância das evidências capilares em 

investigações criminais 

 Enunciar a importância das pegadas em 

investigações criminais 



 

Temática: Educação ambiental 

Página | 92 

Pegadas 

As pegadas são uma indicação de presença, útil para conhecer o número 

de animais ou pessoas que passaram num determinado lugar. São também 

importantes evidências encontradas na cena do crime, pois permitem a 

reconstrução de eventos de crime (determinando a direção da viagem ou o 

número de suspeitos) e também podem ser importantes para determinar se o 

corpo foi movido da cena do crime ou para identificar se os animais comeram o 

cadáver. 

Não é apenas o tamanho e o padrão de uma pegada que importa. O 

material que adere à pegada, como o solo, fornece uma variedade de 

informações forenses (análise do cabelo, grãos de pólen, análise de fibras, etc.). 

Tudo isso pode ajudar a determinar o que pode ter acontecido, quando e onde. 

 

 

Caracterização da pegada 

A observação dos animais é muito difícil, eles podem ser muito cautelosos 

com os seres humanos, ou só estão ativos à noite. No entanto, as pegadas 

desses animais podem fornecer informações sobre as espécies, números e 

hábitos dos animais que vivem ou passam pela área investigação. A fim de 

caracterizar as pegadas, a atenção deve ser dada aos dígitos (ou seja, os dedos 

dos animais), o número de dígitos (quantos), a forma (se eles são redondos ou 

alongados, por exemplo), a presença ou ausência de pregos e para o tamanho 

e forma da almofada (apesar de não estarem presentes em animais com 

cascos). Esta informação facilita a identificação das espécies [Figura 40].  

Ao nível forense é importante comparar o padrão presente na pegada e seu 

tamanho, uma vez que pode orientar a identificação de suspeitos presentes na 

cena do crime. Outro uso mais específico pode ser na identificação de faixas de 

pneus de veículos [Figura 41]. 

 



 

Temática: Educação ambiental 

Página | 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências 
 

 

Palinologia 

Livros e revista 

 Gaensslen, R. E. (2009). BLOOD, BUGS, AND PLANTS. (S. Bell, Ed.). 

Infobase Publishing. 

 Wiltshire, P. E. J; 2006; “Hair as a source of forensic evidence in 

murder investigations” Forensic Science International; 163(3); 241-

248. 

 

Web sites 

 

 Áurea Marília Madureira e Carvalho. (2018). PalinologiaForense. 

Retrieved November 25, 2018, from 

http://apcforenses.org/?page_id=502 

 Barthlott, W. (2018). Pinaceae - Biomimetics and Biodiversity. 

Retrieved November 25, 2018, from http://www.lotus-

salvinia.de/index.php/en/images256o2 

Figura 40 – Exemplos de pegadas animais Figura 41 – Exemplos de rastos de 
pneus 

http://apcforenses.org/?page_id=502


 

Temática: Educação ambiental 

Página | 94 

 Mauro Ramalho. (2015). Analisando o grão de pólen. Retrieved 

November 26, 2018, from 

https://www.yumpu.com/pt/document/view/39436098/analisando-o-

grao-de-polen-por-mauro-ramalho-os-webbee 

 Monteiro-Henriques, T., Martins, M. J., Cerdeira, J. O., Silva, P., 

Arsénio, P., Silva, Á., … Costa, J. C. (2016). Bioclimatological mapping 

tackling uncertainty propagation: application to mainland Portugal. 

International Journal of Climatology, 36(1), 400–411. 

https://doi.org/10.1002/joc.4357 

 Nikki Macdonald. (2015). Pollen pioneer Dallas Mildenhall - using 

nature’s sex spores to crack crime. Retrieved November 25, 2018, from 

https://www.stuff.co.nz/science/72301520/pollen-pioneer-dallas-

mildenhall--using-natures-sex-spores-to-crack-crime 

 Willis, Kathy J (2017). Angelica sylvestris (129.80.2 - 1). Digitised 

palynological slide. In: European Reference Collection (Version 4). 

Obtained from Martin & Harvey (2017) 10.1111/2041-210X.12752. 

Retrieved from globalpollenproject.org on 11/25/2018. 

 Willis, Kathy J (2017). Anthemiscotula (169.57.39 - 1). Digitised 

palynological slide. In: European Reference Collection (Version 4). 

Obtained from Martin & Harvey (2017) 10.1111/2041-210X.12752. 

Retrieved from globalpollenproject.org on 11/25/2018. 

 Wimmer, R. (2018). Symmetry - Pollen Grains - Medicinal Plants 

Archive. Retrieved November 25, 2018, from 

https://www.medicinalplantsarchive.us/pollen-grains/symmetry.html 

 

Entomologia 

Livros e revistas 

 Benecke M (2004). Forensic Entomology: Arthropods and Corps. In: 

Forensic Pathology Reviews, vol II. Editor: M Tsokos. Humana Press 

Inc, (Totowa, Nova Jersey), 207-240 

 Dinis-Oliveira, R. J. e Magalhães, T. (2016). O que são as Ciências 

Forenses? – Conceitos, Abrangência e Perspetivas Futuras. 1ª ed. 



 

Temática: Educação ambiental 

Página | 95 

Lisboa: PACTOR – Edições de Ciências Sociais, Forenses e da 

Educação. 

 Hall, M. J. R. (2006). Forensic entomology. Science in school, 2: 49-53 

 Wells, J. D. e Lamotte, L. (2001). Estimating the Postmortem Interval. 

In Forensic Entomology: Utility of Arthropods in Legal Investigations. 1ª 

ed. CRC Press. Pt 8, p. 263-285 

 

 

Cabelo e pegadas 

Livros e revistas 

 Bull, P.A., Parker, A. & Morgan, R.M. (2006) The forensic analysis of 

soils and sediment taken from the cast of a footprint. Forensic Science 

International. DOI 10.1016/j.forsciint.2006.06.075 

 Robertson, J. (n.d.). Forensic Examination of Hair. Retrieved from 

http://docshare01.docshare.tips/files/8792/87923583.pdf 

 Wiltshire, P. E. J. (2006). Hair as a source of forensic evidence in 

murder investigations. Forensic Science International, 163(3), 241–

248. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2006.06.070 

 

Web sites 

 Douglas W. Deedrick, & Sandra L. Koch. (2004). FBI — Deedrick - 

Forensic Science Communications - January 2004. Forensic Science 

Communications, 6(1). Retrieved from 

https://archives.fbi.gov/archives/about-us/lab/forensic-science-

communications/fsc/jan2004/research/2004_01_research01b.htm 

 Education.com. (2018). Balloon Static. Retrieved November 25, 2018, 

from https://www.education.com/activity/article/balloon-

static/?source=related_materials&order=3 

 Education.com. (2018). Does Hair Color Affect Static Electricity? 

Retrieved November 25, 2018, from 

https://www.education.com/science-fair/article/does-hair-color-affect-

static-electricity/ 



 

Temática: Educação ambiental 

Página | 96 

 Michael B. Smith. (2009). The Forensic Analysis of Footwear 

Impression Evidence. Forensic Science Communications, 11(3). 

Retrieved from https://archives.fbi.gov/archives/about-us/lab/forensic-

science-communications/fsc/july2009/review/2009_07_review02.htm 

 Minnesota Bureau of Criminal Apprehension. (2018). Forensic 

Science - Hair. Retrieved November 25, 2018, from 

https://dps.mn.gov/divisions/bca/bca-divisions/forensic-

science/Pages/trace-hair.aspx 

 Steve Spangler Science. (2018). Static Electricity - Hair-Raising 

Science. Retrieved November 25, 2018, from 

https://www.stevespanglerscience.com/2012/01/10/static-electricity-

hair-raising-science/ 

 CBS Los Angeles. (2010). 1977 Cold Case Murder Solved By A Hair. 

Retrieved November 26, 2018, from 

https://losangeles.cbslocal.com/2010/08/31/1977-cold-case-murder-

solved-by-a-hair/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temática: Educação ambiental 

Página | 97 

Estudos de caso da vida real 
 

 

Assassinato de Mellory Manning (2008) 

Manning foi estrangulada, espancada e 

esfaqueada até a morte antes de ser atirada no Rio 

Avon de Christchurch, onde foi encontrada em 19 de 

dezembro de 2008. A polícia tinha cortado pedaços 

de tecido de diferentes áreas do casaco de Manning 

para permitir Dallas Mildenhall (cientista de pólen de 

renome mundial) mapear a distribuição de pólen, na 

esperança de que isso lhes iria dizer algo sobre 

como ela foi morta. 

As amostras confirmaram que Manning tinha morrido de costas. Mas também 

mostraram outra coisa. Algo surpreendente. 

Uma das espécies de pólen que Mildenhall encontrou no casaco de Manning 

era de grama bromélica. Como a maioria dos tipos de pólen, este tem uma 

estrutura característica, que neste caso inclui um único poro. Mas em cerca de 

10 por cento dos grãos de grama, Mildenhall viu que o pólen tinha dois poros, 

sendo o segundo menor e não simetricamente arranjado como na maioria das 

estruturas de pólen multiporos. Era um mutante genético. Se ele pudesse 

encontrar as mesmas estruturas em qualquer uma das amostras de cenas de 

crime possível, ele saberia onde Manning tinha sido morta. 

Com um sentido de urgência, Mildenhall continuou a trabalhar através de 

amostras de pólen reunidos por policiais locais. Felizmente, ele teve sorte, 

encontrou uma amostra que mostrava os mesmos grãos de pólen mutantes, que 

tinham sido reunidos de um quintal propriedade de um gangue conhecido por 

"multidão mestiça", perto de onde o corpo de Manning tinha sido encontrado. 

Outras amostras daquele quintal, confirmaram esta mutação. 

A descoberta foi um avanço para o caso Manning. Mauha Huatahi Fawcett foi 

considerado culpado de assassinato de Manning, embora atualmente esteja a 

decorrer um novo julgamento para este crime. 

 

Figure 42 – Mellory 
Manning. 



 

Temática: Educação ambiental 

Página | 98 

Insetos informantes 

Numa tarde de meados de novembro, a polícia 

foi chamada para investigar um cheiro fétido que 

emanava de uma casa unifamiliar no sudeste dos 

Estados Unidos. Não demorou muito para os oficiais 

de investigação descobrirem uma sepultura rasa no 

porão de terra da casa, que continha o corpo mal 

decomposto de uma jovem fêmea. 

Foi imediatamente evidente que a vítima tinha 

morrido de uma única bala ferida na cabeça infligido por um rifle de pequeno 

calibre. Uma examinação escrupulosa do cadáver e da escavação do solo e em 

torno do local, por um entomologista forense que trabalha com polícias, revelou 

a presença de larvas numerosas e de pupas de duas espécies diferentes da 

mosca. 

Os espécimes foram recolhidos da cena e levados para o laboratório para 

serem criados. Informações complementares, incluindo dados meteorológicos e 

temperatura do solo, também foram analisadas a fim de determinar as principais 

condições climáticas no local da morte. Com base na biologia do 

desenvolvimento de ambas as espécies de moscas nesse ambiente, o 

entomologista forense estimou que os espécimes estavam na sua quarta etapa 

do desenvolvimento. Estimou-se que a vítima tinha morrido aproximadamente 

28 dias antes da data em que seu corpo foi descoberto. 

Esta informação específica permitiu que as autoridades focassem sua 

investigação dentro e em torno da hora estimada da morte. Passado pouco 

tempo, eles identificaram uma suspeita feminina que eventualmente confessou 

ter matado a vítima precisamente 28 dias antes do momento em que o corpo foi 

encontrado. Ela admitiu ainda a tentativa de enterrar a vítima numa cova rasa no 

porão da casa depois de cometer o homicídio. 

O cálculo da taxa de desenvolvimento das moscas forneceu aos 

investigadores o único método cientificamente confiável de estimar o tempo da 

morte da vítima e, posteriormente, levou à prisão e condenação do assassino. 

 

Figure 43 – Larvas e pupas 
de duas diferentes espécies 
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Assassinato resolvido por um cabelo (1977) 

 

Em agosto de 2010, os detetives de homicídios 

do xerife do Condado de Riverside anunciaram que 

haviam resolvido o assassinato de 1977 de um 

barman de Rubidoux, James Anagnos, que era 

conhecido como "Jimmy, o grego". 

Jimmy Anagnos foi encontrado morto em 18 de 

outubro de 1977 dentro do seu bar na hora de fechar. 

Ele tinha sido esfaqueado 20 vezes com uma faca de 

bife e tinha sido atingido quatro vezes na cabeça com 

um objeto contundente. Foi encontrado cabelo 

apertado na mão de Anagnos, e acreditava-se ter 

vindo do suspeito, Frank Wright, que tinha discutido com Anagnos cerca de uma 

hora antes do bar fechar. 

Em 2010, o cabelo foi enviado para um laboratório privado no Texas para 

testarem o ADN. O teste de ADN mostrou que, na verdade, o cabelo pertencia a 

Frank Wright, que tinha falecido em 2002 devido a complicações relacionadas 

com o abuso de álcool. Este é outro exemplo de como a ciência forense tem 

ajudado a resolver casos arquivados, mesmo históricos.  

Na época, o laboratório forense não conseguiu confirmar que o cabelo era 

pertença de Wright e a acusação contra ele não foi possível. Não houve 

testemunhas independentes do ataque, então o promotor não apresentou queixa 

contra Wright. 

Em 2010, o cabelo foi enviado para um laboratório privado no Texas para 

testes de ADN. O teste de ADN mostrou que o cabelo realmente pertencia a 

Frank Wright, que tinha morrido em 2002 de complicações relacionadas com 

abuso de álcool. Outro exemplo de como a ciência forense ajudou a resolver até 

mesmo casos históricos. 

Figura 44 – Frank Wright. 
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ATIVIDADES 

Atividade VII: os segredos escondidos de grãos de pólen 

 

 

 

 

 

 

Precauções de segurança 

 Certifique-se de que os alunos com alergias não entram em contato 

com pólen 

 Use luvas na preparação das amostras de pólen para observação 

 

Informações de base: 

Assim como as impressões digitais são específicas para pessoas 

individuais, cada tipo de pólen é específico para cada espécie de planta. Analisar 

o pólen em roupas, calçado ou objetos pode dar aos investigadores forenses 

informações úteis sobre os suspeitos e vítimas - incluindo se há alguma ligação 

entre eles, onde eles foram etc. Embora a análise de grãos de pólen possa ajudar 

a determinar os locais que podem ser de interesse para os investigadores 

forenses, se as plantas forem muito comuns, se tiverem uma área de dispersão 

muito grande, ou se tiverem uma longa época de floração, isso pode dificultar as 

respostas. Portanto, nem todos os pólens são bons indicadores forenses. 

 

Objetivo: 

Observa e distingue as 

caraterísticas do pólen. 

Compreender a variedade de 

plantas que existem.  

Explicar o significado das 

diferentes estações do ano em 

que algumas plantas florescem.  

 

Inserção no currículo: 

Biologia 

Tempo necessário: 15 minutes 
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Método para análise de grãos de pólen 

 

1. Coloque luvas e roupas de proteção. 

2. Coloque uma gota de água destilada com uma pipeta Pasteur numa 

lâmina. 

3. Com o pincel recolha uma amostra pequena do pólen (evidência # 14a e 

Evidência#14B) e a seguir bata no pincel acima da água na lâmina para 

libertar o pólen. 

4. Coloque a lamela. Absorva qualquer excesso de água que possa existir 

nas beiras da lamela, usando papel. 

5. Coloque a preparação no microscópio e observe. Na Tabela 10, regista-se 

qual imagem do grão de pólen correspondente às evidências observadas. 

 

 

Se não tiver acesso ao material da Caixa de ferramentas, poderá adaptar as 

informações da Tabela 10, alterando as imagens dos grãos de pólen para as 

espécies que tem disponíveis. Use uma base de dados do grão do pólen tal como 

https://www.paldat.org/search/A para saber mais sobre as características da 

ecologia e da fluorescência para estudantes. 

Os alunos também podem recolher e observar diferentes tipos de grãos de 

pólen de espécies locais. 

 

 

 

 

 

Tabela 10 –Registos dos resultados observados 

Materiais a fornecer 

 Microscópio 
 Água destilada 
 Lamelas 
 Lâminas 
 Pincel 

 

Materiais da Caixa de Ferramentas 

 Pipeta de Pasteur 
 Evidência#14a (Amostras de pólen de 

Pinus pinaster) 
 Evidência#14b (Amostras de pólen of 

Taraxacumspp) 
 Luvas 

 



 

Temática: Educação ambiental 

Página | 102 

Imagem dos grãos de pólen Evidência nº Espécies 

 

B 

Taraxacum spp. 
 

Ecologia 
Prados anuais, muitas vezes em 

campos agrícolas, culturas e 
pomares. 
Floração 

Entre março e agosto 
 

 

 

Salix atrocinerea 
 

Ecologia 
Margens de cursos d' água e 

lagoas. Em solos húmidos, às 
vezes nitrificados. Com 
preferências um pouco 
acidofílicas. 

Floração 
Entre fevereiro e abril 

 

 

 

Angelica sylvestris 
 

Ecologia 
Prados molhados de gramíneas 

altas, geralmente em lugares 
escuros, às vezes na borda de linhas 
de água. 

Floração 
Entre março e agosto 

 

 

 

Polygala myrtifolia 
 

Ecologia 
Arbusto usado para finalidades 

decorativas, associado geralmente 

com as áreas do jardim. 
Floração 

Durante todo o ano 

 

A 

Pinus pinaster 
 

Ecologia 
Em pinhais sobre solos ácidos e 
arenosos perto do litoral. Menos 

frequentemente, em povoamentos 
florestais mistos sobre xistos em 

zonas interiores. 
Floração 

Entre março e junho 
 

 

 
. 

Perguntas  
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1. Considerando os grãos de pólen presentes na Evidência#14A, a 

que conclusão poderá delinear, considerando as características da 

ecologia das espécies cujo grão de pólen corresponde na Tabela 

tendo em conta que a vítima foi encontrada na floresta. Justificar. 

2. Considerando os grãos de pólen presentes na Evidência#14, que 

conclusão você pode delinear, considerando as características de 

floração das espécies cujo grão de pólen corresponde na Tabela, 

tendo em conta que o caso associado a esta investigação criminal 

não se refere à época em que o crime ocorreu. Justificar. 
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Atividade VIII: o relógio do inseto 

 

 

 

 

 

 

Precauções de segurança 

 Use luvas de proteção, roupas e máscaras de laboratório 

 Após o uso dos materiais, estes devem ser esterilizados com o uso de 

produtos adequados. 

 

Informação de base 

A entomologia forense consiste no uso de insetos (e outros artrópodes) para 

auxiliar na investigação criminal, uma vez que são os primeiros a encontrar o 

cadáver. A principal aplicação desta ciência está no cálculo da estimativa do 

intervalo post-mortem (IPM), através do estudo da sucessão ecológica de 

colonização por insetos, do cadáver em decomposição. Desde cedo se observou 

que os insetos em contacto com vertebrados em decomposição exibem 

processos dependentes do intervalo post-mortem. Um desses processos é o seu 

desenvolvimento [Figura 45], cujas larvas se alimentam do tecido morto. 

Objetivos: 

Observar e distinguir as diferentes fases 

de decomposição do cadáver; 

Recolha de insetos encontrados no 

cadáver; 

Observar e distinguir as diferentes 

ordens de insetos; 

Influência dos fatores ambientais na 

decomposição 

Inserção curricular: 

Biologia 

 

Tempo necessário: 7 dias 
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O uso de insetos e outros artrópodes é ideal para investigações criminais, 

uma vez que são os primeiros a encontrar o cadáver e estão presentes em todas 

as fases da decomposição, além da ocorrência de algumas espécies ser restrito 

a certas estações. 

 

Fases de decomposição 

A sucessão de insetos está relacionada às quatro fases de decomposição do 

cadáver (1ª fase: inicial ou fresca, 2ª fase: cromática, 3ª fase: enfisematosa, 4ª 

fase: liquefação e 5ª fase: esqueletização) [Figura 46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Etapas da decomposição do cadáver de ave (galinha): (A) Fase Inicial ou 
Fase Fresca (B) Fase cromática (C) Fase enfisematosa, (D) Fase de liquefação e (E) 
Fase de esqueletização. 

Figura 45 – Ciclo da vida da mosca 
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Os primeiros insetos a interagir com o cadáver são a Ordem Diptera 

(moscas), porque têm a capacidade de detetar odores a longa distância. A fase 

larval desta Ordem também se encontra adaptada ao substrato inicial 

cadavérico, devido à fonte de alimento que esta oferece. Os insetos da ordem 

Coleoptera são característicos de estágios posteriores de decomposição, onde 

a fase larvar tem maior capacidade de adaptação e onde as larvas de Diptera 

também servem de alimento. 

O processo de decomposição pode ser influenciado por condições climáticas 

(temperatura, precipitação, velocidade do vento e humidade relativa), o ambiente 

onde o cadáver é encontrado, a presença ou ausência de roupas ou a presença 

de produtos químicos no cadáver. Estas condições podem aumentar ou diminuir 

o processo de decomposição do cadáver. 

 

 

Método 

 

1. Coloque luvas, máscara e roupas protetoras durante a experiência. 

2. Colocar o cadáver de um animal ou um pedaço de fígado num local 

selecionado para a atividade e fazer o registo fotográfico. 

3. Observar o cadáver do animal/pedaço de fígado até a última fase 

de decomposição e realizar o registo fotográfico, diariamente. 

4. Registe os dados das condições climáticas (temperatura, 

precipitação, velocidade do vento), diariamente na Tabela 11. 

5. Recolher os insetos (evidência #12) observados no cadáver do 

animal/pedaço de fígado com pinça e colocá-los em garrafas 

plásticas com 70% de álcool e transportar para o laboratório [Veja 

como preparar as armadilhas para os seguintes insetos]; 

Materiais fornecidos 

 Máscara 
 Roupa de proteção 
 Cadáver de animal/ pedaço de fígado 
 Frascos 
 Álcool etílico diluído a 70% 
 Rede para captura de insetos 

(preferido) 
 Stereoscope 

 

Materiais na Caixa de 

Ferramentas 

 Pinças 
 Evidência #12 (Ciclo de 

vida da mosca) 
 Luvas 
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6. Observar ao estereoscópio. 

7. Identificar os insetos por classe, ordem e família e registe os dados 

na Tabela 12. 

8. Recolher insetos até completar o ciclo de vida dos insetos [Figura 

47]. 

 

 

 

 

 

Os dados meteorológicos podem ser registados consultando um jornal local 

com previsão meteorológica. 

 

 

Como preparar as armadilhas 

 

1. Corte 3 garrafões de água (5 litros), no local onde começa a afunilar para 

a tampa. 

2. Elimine a rolha e volte a extremidade cónica para baixo (fig.48) 

Figura 47 – Exemplo do ciclo de vida da mosca 
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3. Coloque o cadáver do animal ou parte do fígado na parte inferior do 

garrafão. 

4. Adira o "funil" ao frasco com fita adesiva. 

5. Faça um furo em cada lado do jarro para passar um fio [Figura 49]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Coloca um prato de plástico para cobrir o "funil" e não colocar água no 

garrafão [Figura 50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Garrafão com extremidade  cónica 
voltada para baixo 

Figura 49 – Fio colocado nos orifícios do garrafão 

Figura 50 – Armadilha pronta a ser colocada 
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Tabela 11 - Registo de dados meteorológicos 

 
Data 

Meteorologia 

Temperatura 
(Max./Min.) 

Vento 
(Km/h) 

Precipitação 
(mm) 

Humidade 
relativa do ar 

(%) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Tabela 12 –Registo de insetos recolhidos 

Datada de 
colheita 

Classe Ordem Família 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Perguntas: 
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1. Qual é a função do entomologista forense? 

2. Descreva as fases de decomposição do cadáver. 

3. Quais são as duas principais ordens de insetos usados em 

investigações de entomologia forense? 

4. Defina PMI? 

5. Indique três fatores que podem afetar o PMI. 
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Atividade IX: Pelos e Pegadas 

 

 

Precauções de segurança 

 Usar luvas e bata na atividade das pegadas 

 

Informações de base 

Em termos gerais, um pelo é constituído por três regiões anatómicas: a 

cutícula, o córtex e, quando presente, a medula [Figura 28]. Um pelo inteiro deve 

conter uma porção de raiz e um eixo [Figura 52]. 

 

A nível forense, quando se encontra uma evidência de pelos, a primeira 

pergunta a que se deve responder é se o pelo é de origem humana ou não-

humana [Figura 53]. No sentido de identificar pelos não-humanos, devem ser 

Objetivos: 

Conhecer a diferença entre pelo de 

origem humana e não-humana. 

Identificar espécies a partir da sua 

pegada. 

Explicar a sua distribuição e estado 

de conservação. 

Inserção no currículo 

 

Ciências Naturais, Biologia,  

Físico-Química 

 

Tempo necessário: 60 minutos 

Figura 51 – Diagrama anatómico de um 
cabelo 

Cutícula 

Medula 

Córtex 

Figura 52 – Cabelo 
completo 

Eixo 

Raiz 
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estudados de uma forma sistemática aspetos relacionados com as três regiões 

anatómicas e com outras caraterísticas do pelo.  

 

 

A Tabela 13 apresenta um sumário das principais diferenças entre pelos de 

origem humana e não-humana.  

 

 

Tabela 13 - Diferenças entre pelos humanos e não-humanos 

Caraterís- 

tica 
Pelos humano Cabelo não-humano 

Cor 
Relativamente consistente ao longo 

do Eixo 

Muitas vezes mostra variação de 

tonalidade/cor ao longo do Eixo 

 

Córtex 
Ocupa a maior parte da largura do 

Eixo – maior do que a Medula  

Normalmente menor que a largura da 

Medula 

Distribuição 

de 

pigmentos 

Equivalente, se bem que 

ligeiramente maior na direção da 

Cutícula  

Central ou mais densa na direção da 

Medula  

Medula 

Menos de um terço da largura do 

Eixo. Amorfa, maioritariamente não 

contínua quando presente 

 

Maior que um terço da largura do Eixo. 

Contínua, frequentemente variando de 

aspeto ao longo do Eixo e com 

estrutura definida 

Escamas 
Sobrepõem-se de maneira similar 

ao longo do Eixo, da raiz à ponta  

Maioritariamente apresentam variação 

da sobreposição ao longo do Eixo, da 

raiz à ponta. 

 

 
 

Figura 53 - (A) Cabelo da família dos cervídeos; (B) Cabelo de cão; (C) Cabelo humano 
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Um exame microscópico do pelo a 4x,10x e 40x permite registar a forma geral 

do pelo; determinar se a 

raiz está ou não presente 

e, caso esteja, a sua forma 

e aparência; as 

caraterísticas básicas do 

Eixo do pelo, o tipo de 

medula que tem [Figura 

54] e inclusive alguns 

danos que possa conter. 

 

Outro tipo de análise forense que se pode efetuar nos pelo é a análise de 

ADN nuclear. Esta só pode ser 

realizada em pelos que foram 

arrancados com força e durante a sua 

fase de crescimento (anágena) 

[Figura  55]. Apenas nestas 

condições, células da bainha ou 

tecido folicular permanecem presas à 

zona da raiz para possível análise 

[Figura 56]. Infelizmente, na maioria 

das cenas do crime, os pelos encontrados são desprovidos deste material, não 

sendo possível a análise de ADN nuclear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 54 – Aparência de alguns tipos de medula: (A) 
contínua, translúcida; (B) contínua, opaca; (C) área da 
medula maior do que o córtex não medular; (D) área  da 
medula menor do que o córtex não medular 

Figura 55 – Fases do Ciclo de Vida do 
Cabelo 

Figura 56 - (A) Raiz de cabelo que permite a análise do ADN nuclear; 
(B) Raiz de cabelo que não permite a análise do ADN nuclear 
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Método de análise de cabelo e pegadas 

 

 

Para a Evidência#13, é necessário fornecer cabelo humano ou animal. 

Usando a Evidência#13, os alunos tentarão determinar a sua origem. 

 

Um exercício complementar para os alunos consiste em comparar o seu 

próprio cabelo com o dos seus colegas. Estarão os alunos suficientemente 

habilitados para determinar se dois cabelos são do mesmo aluno? 

 

Observação microscópica do cabelo usando duas técnicas 

complementares: A impressão cuticular e a seção transversal da medula 

 

A impressão cuticular 

 

1. Numa lâmina, espalhe verniz com auxílio de um pincel e depois coloque 

um cabelo sobre o verniz. 

2. Espere uns segundos até que o verniz seque e remova o cabelo 

cuidadosamente com auxílio de pinças.  

3. Coloque a lâmina no microscópio e observe a marca deixada pelo cabelo. 

Material fornecido: Cabelo 

 Evidência#13  
 Lâminas 
 Lamelas 
 Pinça 
 Água 
 Microscópio 

 

Material fornecido: Pegadas 

 Recipiente de plástico 
 Colher de sopa 
 Garrafa de água com água 
 Papel de jornal (3 folhas) 
 Proveta graduada (200ml) 
 Escova dos dentes 
 Gesso 

 

Material na Caixa de Ferramentas: 

Pegadas 

 Pegadas em resina 
(Evidência#11) 

 Luvas 
 

Material na Caixa de 

Ferramentas: Cabelo 

 Pelo de gato 
 Pelo de cão 
 Pipeta de Pasteur  
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4. De seguida, verifica se o padrão observado coincide com algum padrão 

conhecido.  

 

A secção transversal da medula 

 

1. Remova a medula de Sambucus nigrafrom de um ramo seco de Sambucus. 

2. Corte a medula em duas metades com a ajuda de uma lâmina da barba. 

3. Espalhe cola numa das metades da medula e coloque os cabelos bem esticados 

paralelamente um ao outro. 

4. Aperte as duas metades com alguma força para que fiquem bem ligadas. 

5. Então, com a ajuda de uma lâmina da barba, faça cortes transversais finos da 

medula com os cabelos e armazene. 

 

Atenção: Utilize apenas metade da lâmina. 

 

6. Ponha uma gota de água numa lâmina de microscópio. Depois, coloque um corte 

fino de medula e cubra com a lamela. 

7. Coloque ao microscópio e observe com várias ampliações.  

8. Repita o processo para os outros cortes. 

9.    Anote as caraterísticas observadas no cabelo. 

   10.  Tentar identificar se o cabelo é de origem humana ou não-humana. 

 

 

Se os professores não tiverem os materiais necessários, poderão usar o 

seguinte protocolo. Não requer cola, verniz e medula de Sambucus. 

 

 

Observação simples do cabelo 

 

1. Numa lâmina, ponha uma gota de água com auxílio de uma pipeta de Pasteur e 

coloque a Evidência#13. (Tente colocar primeiro na gota a parte da raiz – se cabelo 

for demasiado longo, corte apenas na extremidade da ponta) 

2. Coloque a lamela por cima.  

3. Coloque ao microscópio e observe com diversas ampliações.  
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4. Anote as caraterísticas observadas no cabelo. 

5. Tentar identificar se o cabelo é de origem humana ou não-humana. 

 

Pegadas 

 

A próxima experiência consiste em usar pegadas de lobo (Canis lupus 

signatus) e compará-las. 

A Evidência#11 corresponde às pegadas que serão colhidas do solo pelos 

alunos com moldes de gesso.  

Uma atividade complementar consiste em fazer uma impressão no solo com 

um sapato antes do início da atividade na sala de aula, e pedir aos alunos que 

obtenham a impressão deixada pela pegada e tentem descobrir a quem 

pertence. 

 

 

Fazer moldes de pegadas 

 

Procure um local com solo preferencialmente húmido e sem plantas. 

1. Use luvas e roupa protetora durante a experiência. 

2.  Remova quaisquer plantas e solo seco até que surja solo lodoso. [Figura 

57]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 – Verta água num local de solo seco (à esqueda), 
que pareça lodoso (à direita)  
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3. Coloque as pegadas em resina (Evidência#11) no solo e pressione-as 

ligeiramente para garantir que ficam marcadas e depois retira-as com 

cuidado [Figura 58]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar o gesso 

 

1. Misture 12 colheres de sopa de gesso com 150 ml de água (medida com 

uma proveta graduada) para preparar a pegada de lobo. 

2. Coloque o gesso com água [Figura 59] na marca da pegada e deixe secar 

aproximadamente 15 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Retire os moldes de gesso com cuidado (Evidência#11), removendo um 

pouco de terra à volta (para facilitar a remoção dos moldes) e embrulhe-

os em papel [Figura 60]. 

Figura 58 – Pegadas de resina (esquerda) e 
colocadas no solo (direita) 

Figura 59 – colocação da mistura de gesso nas pegadas 
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4. Deixe solidificar os moldes de gesso durante um dia. 

5. Lave os moldes de gesso com água corrente, com auxílio de uma escova 

de dentes velha [Figura  

 

 

 

 

 

 

 

6. Deixe secar e discuta a distribuição e o estado de conservação da espécie 

a que corresponde a pegada [ Figura 62]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntas: 

Figura 60 – Moldes embrulhados em papel 

Figura 61 – Lavagem dos moldes de gesso sob água corrente e com 
uma escova dos dentes 

 Figura 62 – Molde de gesso seco 
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1. Considera que, nas amostras de cabelo observadas, seria possível 

efetuar análise de ADN no cabelo? Justifique. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3: 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
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Efeitos do álcool no fígado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos químicos, um álcool é qualquer composto orgânico em que o 

grupo hidróxilo (-OH) se liga a um átomo de carbono saturado. 

 

Etanol 

O Etanol é um dos principais componentes alcoólicos nas bebidas alcoólicas. 

É um composto volátil, inflamável e incolor, encontrado principalmente na sua 

forma líquida. Tem um odor caraterístico ligeiramente doce.   

A sua fórmula química é C2H6O e pode ser produzido por processos naturais, 

predominantemente pelo método da fermentação, presente em leveduras, ou 

artificialmente por processos petroquímicos. O Etanol é geralmente considerado 

uma droga psicoativa, causando intoxicação e neurotoxicidade caraterísticas 

quando ingerido em doses suficientes. 

 

Danos potenciais do consumo de etanol 

Sendo uma das drogas mais comuns na sociedade modernas na nossa 

sociedade moderna, os efeitos prejudiciais do etanol e álcool têm sido 

largamente estudados. Estes efeitos incluem: perda de equilíbrio, distúrbios 

gastro-intestinais, respostas alérgicas tóxicas a curto prazo, danos aos sistemas 

nervoso, respiratório e renal, desequilíbrios hormonais e cancro. Um dos efeitos 

Objetivos 

Os alunos deverão ser capazes de: 

 Enunciar as possíveis consequências para a 

saúde do consumo excessivo de Álcool. 

 Explicar a função geral do fígado na 

metabolização do Álcool. 



 
 

Temática: Educação para a Saúde 
 

Página | 122 

mais bem conhecidos é talvez o dano hepático que, em casos extremos, pode 

ser fatal. 

 

Efeitos do álcool no fígado humano 

O fígado é o maior órgão sólido, a maior glândula, e o mais complexo orgão 

do corpo humano. Em condições normais, além do metabolismo dos nutrientes 

ingeridos, a produção de bílis, a produção de substâncias essenciais ao 

organismo e a destruição de bactérias, é o órgão do corpo onde ocorre o 

metabolismo de substâncias tóxicas. É também um órgão com grande 

capacidade de regeneração. 

O fígado é, igualmente, o órgão mais afetado pelo consumo de álcool, pois  

metaboliza todo o excesso de etanol que é consumido pelo organismo. 

Considerado uma toxina, este órgão metaboliza o álcool através de uma série 

de reações “redox”.   

 

 

Relevância forense 

Nas investigações forenses, os patologistas estão habituados a situações de 

morte entre os alcoólicos em que a causa de morte não pode ser determinada. 

Nestes casos, é importante determinar se a morte está ou não relacionada com 

o consumo excessivo de álcool. 

Pode ser muito difícil determinar a causa de morte. Mesmo nos casos de 

abuso severo de álcool, com uma história anterior de consumo elevado, pode 

haver pouco ou nenhum álcool encontrado na corrente sanguínea após a morte. 

Pode não haver sinais de violência ou outras drogas envolvidas. Na autópsia, a 

única pista pode ser a presença de um fígado dilatado e gordo. O patologista 

deve, então, estudar o fígado mais detalhadamente, para determinar se o álcool 

desempenhou um papel na morte – é importante examinar as células e os 

metabolitos presentes nos testes sanguíneos para procurar tirar conclusões 

sobre a causa da morte. 
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Excesso de consumo de açúcar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os açucares são carbohidratos solúveis. Podem ser monossacarídeos (ou 

açúcares simples), tais como Glucose, Frutose e Galactose. Os 

monossacarídeos estabelecem ligações glucosídicas para formar dissacáridos, 

tais Sucrose (Frutose + Glucose), Lactose e Maltose. 

A Glucose desempenha um papel chave no metabolismo dos seres vivos, 

constituíndo a principal fonte de energia para as células. E também um precursor 

muito versátil nas reações biosintéticas. 

A Frutose, presente em vários frutos, no xarope de glucose e obtida na 

hidrólise da sucrose, pode entrar na glicólise depois de ter sido convertida num 

derivado fosforilado (gliceraldeido-3-fosfato), e o seu metabolismo nos humanos 

ocorre principalmente no fígado e não é regulado pela insulina nem causa a 

libertação de insulina. O nível de glucose no sangue é regulado por vários 

órgãos, sendo o fígado o mais importante regulador metabólico. Além do fígado, 

os rins também desempenham um papel importante na regulação dos níveis de 

glucose no sangue, e são responsáveis pela filtração e reabsorção da glucose 

no sangue.  

Os músculos podem consumir rapidamente a glucose, evitando picos de 

glucose no sangue. 

No tecido adiposo, os ácidos gordos sob a forma de triacilgliceróis são 

sintetizados e armazenados a partir de fosfato de glicerol e ácidos gordos livres, 

para serem usados como substrato para a gluconeogénese (formação de 

Objetivos 

Os alunos deverão ser capazes de: 

 Relembrar os possíveis problemas de saúde 

devido ao excesso de consumo de açúcar.  

 Distinguir entre açúcares “bons” e “maus”. 

 Enunciar a composição molecular básica dos 

açúcares. 
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glucose no fígado), quando necessário. As células adiposas também produzem 

Leptina, uma hormona que controla o equilíbrio energético, reduz o apetite e, 

consequentemente, induz a perda de peso. 

Finalmente, o pâncreas produz hormonas, tais como a insulina e a glicagina, 

que são essenciais para a regulação dos níveis de glucose no sangue. 

A glicagina é libertada em resposta a níveis baixos de glucose no sangue, e 

tem a função de manter estáveis os níveis de glucose no plasma entre as 

refeições, simulando a glucogénese e a libertação de glucose pelo fígado, e 

inibindo a glucólise e a síntese de ácidos gordos. Assim, esta hormona atua 

apenas no fígado. A sua libertação é inibida pela insulina. 

 A insulina é libertada quando a glucose no sangue aumenta, e atua como um 

sinal para que as células com recetores para esta hormona, tais como as do 

fígado, músculo e tecido adiposo, aumentem a sua permeabilidade à glucose, 

permitindo a sua entrada para o interior. No entanto, níveis elevados de insulina 

conduzem à dessensibilização dos recetores das membranas, conduzindo à 

resistência à insulina, que carateriza a diabetes tipo II.  

O consumo de açúcares tem vindo a aumentar ao longo dos anos, 

particularmente devido à adição de açúcares, tais como sucrose e xarope de 

glucose, nos alimentos e nas bebidas (refrigerantes). 

Este consumo excessivo pode causar vários problemas de saúde, tais como 

obesidade, diabetes tipo II, síndroma metabólico, esteato-hepatite não alcoólica, 

e cáries. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define obesidade como 

“acumulação anormal ou excessiva de gordura que pode causar danos à saúde”. 

A obesidade e o excesso de peso aumentam o risco de doença 

cardiovascular, diabetes, doenças músculo-esqueléticas (especialmente 

osteoartrite), e mesmo alguns cancros (cancro do endométrio, ovário, mama, 

próstata, fígado, vesícula, rim e cólon). 

A diabetes tipo II causa o aumento do nível de glucose no sangue, devido a 

resistência à insulina. Inicialmente, o pâncreas produz uma quantidade 

excessiva de insulina para compensar essa resistência, mas com o tempo perde 

a capacidade de produzir insulina suficiente para manter os níveis de glucose no 

sangue em valores normais. 
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Os sintomas da Diabetes tipo II incluem a necessidade de urinar mais 

frequentemente, especialmente de noite, sede, cansaço excessivo, perda de 

peso desregulada, problemas de visão, entre outros. 

 O síndroma metabólico é a combinação da diabetes, pressão arterial alta e 

obesidade.  

A Esteato-hepatite não alcoólica consiste num conjunto de problemas 

causados pela acumulação de gordura no fígado, que pode conduzir a sérios 

danos no fígado e mesmo cirrose. 

Há estudos que indicam que os efeitos da frutose presente como aditivo em 

muitos alimentos e bebidas conduzem a um agravamento destas doenças. Isto 

deve-se ao facto de a frutose ser convertida em glicerol, que conduz a ainda 

maiores ganhos de peso que a glucose e também a uma diminuição da Insulina 

e Leptina. 

Estudos de investigação recentes também sugerem que a dieta com 

demasiado açúcar pode reduzir a capacidade do cérebro para recordar 

informação, tal como para aprender a partir de experiências novas.  

 

Relevância forense 

 A Cetoacidose diabética, conhecida como a morte silenciosa, é uma 

complicação potencialmente fatal da diabetes. Os sintomas podem ocorrer muito 

rapidamente – em alguns casos as pessoas podem nem se ter apercebido 

previamente de que tinham diabetes. Quando não há uma causa aparente de 

morte, os patologistas podem determinar se a Cetoacidose diabética (CAD) foi 

responsável. 
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ATIVIDADES 

Atividade X: Efeito do álcool no fígado 

 

 

 

 

 

 

 

Precauções de segurança 

 Use luvas durante a atividade. 

 Tome cuidado na utilização de objetos cortantes 

 Após o uso dos materiais, estes devem ser esterilizados usando 

produtos adequados. 

 

Informação de base 

 

O álcool é uma das substâncias que mais afeta o fígado, pois é neste que ocorre 

a maioria da sua metabolização. Em caso de abuso de álcool está associada a 

presença de um fígado dilatado e gordo ou, em casos mais graves, a presença 

de tecido cicatricial no fígado (cirrose, que lhe confere uma consistência dura) 

[Figura 63], que em última instância pode causar cancro do fígado.  

Objetivos: 

Avaliar o efeito do Etanol em células animais. 

Explicar o metabolismo do álcool. 

Explicar a importância da Catalase no 

metabolismo do peróxido de hidrogénio 

Inserção curricular 

 

Biologia e Química 

Tempo necessário: 

Preparação de amostras de fígado: 15 min. 

Preparação de soluções de Etanol: 15 min. 

Exposição do fígado ao Etanol: 48 Horas 

Atividade de Catalase no Peróxido de 

Hidrogénio:15 min. 
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A via principal de metabolização do álcool ocorre através da enzima álcool 

desidrogenase (ADH), que o converte em acetaldeído. Este último, mesmo em 

pequenas concentrações, é tóxico para o organismo, pelo que necessita de ser 

convertido em acetato pela enzima aldeído desidrogenase (ALDH). Este acetato 

irá depois ser utilizado em outros processos metabólicos no organismo. 

 

 

 

 

 

O Peróxido de Hidrogénio é um subproduto de vários processos importantes 

no corpo, tais como o sistema imunológico, em que este é produzido como um 

mecanismo de defesa contra organismos nocivos. E também produzido na 

degradação de lípidos e aminoácidos no organismo. No entanto, o Peróxido de 

Hidrogénio é também tóxico para as células do organismo e necessita ele próprio 

de ser degradado. Isto é realizado pela enzima Catalase, que se encontra nos 

peroxissomas no citoplasma das células. Esta enzima degrada o Peróxido de 

Figura 63 – Estágios da doença hepática 

Alcohol 

dehydrogenase 

Acetaldehyde 

dehydrogenase 

 

Figura 64 – Esquema da via principal de metabolização do álcool 
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Hidrogénio em moléculas de Água e Oxigénio [Figura 65] que podem ser 

utilizadas de forma positiva pelo corpo. 

 

 

 

 

Método para determinar o efeito do álcool no fígado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais fornecidos 

 Fígado fresco (Evidence#8) 
 Placa de Petri 
 Balança digital 
 Proveta de 100mL 
 2 copos de vidro de  150mL 
 8 copos com tampa de 100mL  
 Pompete 
 1 Pipeta de vidro graduada de 50mL 
 Bisturi 
 Régua 
 Etanol (96%) 
 Água destilada 
 Peróxido de Hidrogénio  
 Marcador permanente 
 Pinças  
 Luvas 

 

Catalase 
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A. Preparação do fígado 

1. Com marcador, identifique previamente os copos com números de 1 a 6 

(que correspondem aos dados registados no caderno com o peso e as 

respetivas medidas das amostras). 

2. Coloque a Placa de Petri na balança (coloque a tara a 0) e num azulejo 

branco corte 6 peças de fígado (Evidência#8) com cerca de 2gr cada um. 

3. Meça e pese cada amostra de fígado com rigor e anote os valores. À 

medida que as amostras são medidas / pesadas, coloque cada uma em 

cada copo já numerado de 1 a 6. 

 

NOTAS: Guarde um pedaço de fígado no frigorífico para 48 horas depois ser usado no resto da 

atividade. 

 

B. Preparação das soluções de etanol 

1. Abaixo dos números de 1 a 6 de capa copo, anote respetivamente as 

concentrações de etanol (0%, 12.5%, 25%, 50%, 75%, 96%); 

2. Nos copos numerados e já com as amostras de fígado dentro 

(Evidência#8), prepare cada concentração de etanol até um volume total 

de 25 mL de acordo com a Tabela 14. 

  

Notas: Para evitar o mínimo de evaporação do etanol, coloque primeiro a água destilada 

em cada copo e só depois o etanol. 

 

3. Primeiro coloque no copo de 150ml cerca 130mL de água destilada (para 

evitar contaminações da fonte original da água) e em cada copo 

correspondente coloque com a pipeta as quantidades de água indicadas 

na Tabela 14. 

4. Depois coloque no outro copo de 150 mL cerca de 130 mL de Etanol 

(96%) (para evitar contaminações da fonte original do Etanol) e em cada 

copo correspondente, coloque com a pipeta as quantidades de Etanol 

indicadas na Tabela e tape imediatamente cada copo para evitar 

evaporações da mistura. Agite levemente cada copo para misturar.  
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5. Deixe as amostras nos copos no mínimo por 48 horas. 

6. Após as 48 horas, retire cada amostra de fígado e anote os respetivos 

pesos e medidas para comparação com as anotações iniciais. 

7. Volte a colocar cada amostra no copo correspondente, depois de ter 

deitado fora o líquido de cada um. 

 

Tabela 14 - Diluções Etanol 96% 

Diluiçoes 

Número do 
Copo 

% Etanol 
Quantidade de 
Água Destilada 

Quantidade de 
Etanol Absoluto 

(96%) 
1 0% 50ml 0ml 
2 12,50% 43,5ml 6,5ml 
3 25% 37ml 13ml 
4 50% 24ml 26ml 
5 75% 10,9ml 39,1ml 
6 96% 0ml 50ml 

 

 

C. Atividade da Catalase no Peróxido de Hidrogénio 

1. Coloque a placa Petri na balança (coloque a tara a 0) e na tampa da placa 

Petri corte 2 pedaços de fígado fresco com cerca de 2 g cada um. Anote 

as leituras. 

2. Coloque uma amostra de fígado num dos quatro copos. Identifique o copo 

como “Fígado Fresco”. 

3. Noutro copo, coloque a outra amostra de fígado com um pouco de água 

com detergente e identifique o copo “Fígado com detergente”.  

4. Selecione os copos com fígado que tenham sido expostos a 

concentrações de Etanol de 12,5% e 50% - coloque estes pedaços de 

fígado nos restantes dois copos. 

5. Com a proveta, coloque 15 ml de peróxido de hidrogénio em cada um dos 

quatro copos com auxílio da proveta e coloque imediatamente a tampa em 

cima de cada copo para que não existam fugas na reação. 

6. Deixe ocorrer a reação durante três minutos. Observe a formação do 

produto da reação em cada copo. 
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7. Enquanto isso, mexa bem com uma colher o copo que contém o 

detergente, de modo a formar o máximo possível de bolhas de espumas. 

8. Após três minutos, retire a tampa de cada copo e aproxime da reação um 

fósforo acesso. Observe a reação inicial da chama em cada copo. 

 

Pode ter havido uma produção de oxigénio para reacender um fósforo 

incandescente (vale a pena verificar – quase certo com o fígado fresco) – mas 

uma chama já acesa deverá arder visivelmente mais forte na presença de 

oxigénio. 

 

Numa análise adicional, pode medir a quantidade de oxigénio produzida pelas 

diferentes amostras de fígado, preparar uma seringa própria para gases e pedir 

aos alunos que meçam o volume de gas produzido em intervalos de 10 

segundos. 

 

Perguntas: 

1. Reveja todas as suas medidas e observações, incluindo a 

aparência física do fígado quando exposto às diferentes 

concentrações de Etanol. Que conclusões pode tirar acerca do 

impacto na capacidade de o fígado metabolizar substâncias tóxico 

no organismo? 

2. O que são as bolhas que se formam após se juntar o peróxido de 

hidrogénio ao fígado? Como determinou isso? 

3. Que diferença notou na produção de bolhas/oxigénio relativamente 

à percentagem crescente de Etanol a que o fígado esteve exposto. 

Justifique a sua resposta. 
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Atividade XI: Açúcar no Sangue 

 

 

 

 

Precauções de Segurança 

 

 Use luvas e roupa protetora  

 O reagente de Benedict é irritante – use proteção para os olhos 

 A placa de aquecimento requer especial cuidado por poder atingir 

temperaturas elevadas. 

 

 

Informação de base 

Os hidratos de carbono, também chamados de açúcares, são um dos 

componentes da nossa alimentação, mas não têm todos os mesmo efeito no 

corpo. A metabolização dos açúcares no organismo depende do seu grau de 

polimerização, ou seja, os açúcares simples são mais facilmente metabolizados 

do que os complexos. Logo, o consumo de açúcares complexos é mais benéfico 

para o organismo, ao contrário dos açúcares simples, que têm efeitos mais 

prejudiciais à saúde. 

Os hidratos de carbono são aldeídos poli-hidroxilados, cetonas poli-

hidroxiladas ou compostos que, por hidrólise, se podem transformar nos 

anteriores. Estes compostos podem ser divididos em monossacarídeos, 

dissacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o seu grau de 

polimerização. 

Objetivo: 

Enunciar a diferença entre Sucrose 

e Frutose e Açúcares Simples e 

Complexos. 

Tempo necessário: 90 minutos 

Inserção curricular: 

 

Biologia e Química 
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Os monossacarídeos são os chamados açúcares simples e, por isso, já não 

se podem hidrolisar mais. Geralmente, são cristalinos, doces e solúveis em água, 

de fórmula estrutural geral [CH2O] n, sendo o número de carbonos superior a 2 

(n> 2). Além disso, caraterizam-se por serem açúcares redutores, ou seja, os 

seus grupos aldeído e cetona podem sofrer oxidação, e são classificados de 

acordo com o seu número de átomos de carbono. Os mais comuns e que 

exercem funções cruciais nos seres vivos são as aldo-pentoses e as aldo-

hexoses, que possuem respetivamente 5 e 6 átomos de carbono. 

As hexoses que se destacam pela sua importância são a glicose e a frutose, 

que obedecem à fórmula de estrutura geral C6H12O6 e constituem as principais 

fontes de energia dos seres vivos, pois são biomoléculas ricas em energia, 

constituindo os principais combustíveis celulares. O monossacarídeo mais 

abundante no organismo é a glucose, cuja estrutura física está representada na 

[Figura 66 A]. No metabolismo, a glucose é uma das principais fontes de energia 

e fornece 4 calorias de energia por grama. Em relação à frutose, cuja estrutura 

química na [Figura 66 B], esta é conhecida como o açúcar das frutas e carateriza-

se por ser mais doce do que a sacarose. 

 

 A frutose participa na via glicolítica, logo, se forem ingeridas quantidades 

excessivas deste açúçar, essa via será sobrecarregada, levando à formação de 

elevadas quantidades de acetil-coA, o que aumenta a biossíntese de ácidos 

gordos, provocando a acumulação de gorduras no tecido adiposo. 

  

 

 

 

A B 

Figura 66 - (A) Estrutura da glucose     (B) Estrutura da fructose 
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Os dissacarídeos caraterizam-se por se poderem hidrolisar em duas moléculas 

de monossacarídeos, como por exemplo a sacarose, que se pode hidrolisar em 

glucose e frutose, como se pode observar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 São moléculas relativamente pequenas e solúveis em água, podendo 

alterar o equilíbrio osmótico das células, para além de que são também a 

principal forma de transporte dentro do grupo dos hidratos de carbono. Os 

dissacarídeos mais importantes e comuns, além da sacarose são a maltose e a 

lactose. A sacarose, representada na [Figura 67], reúne a glucose e a frutose 

através de uma ligação glicosídica entre os carbonos 1 e 2.  

 Os oligossacarídeos possuem entre 3 e 9 graus de polimerização (entre 

3 e 9 moléculas de monossacarídeos), enquanto os polissacarídeos têm um grau 

de polimerização igual a 10 (a partir de 10 moléculas/monossacarídeos). Estes 

últimos são os açúcares complexos ou macromoléculas, podendo ser 

hidrolisados em várias moléculas de monossacarídeos, através da ação de 

determinadas enzimas. O amido, o glicogénio e a celulose são dos exemplos 

mais conhecidos deste tipo de hidratos de carbono. 

 

O que acontece? 

 

De forma a perceber as reações químicas envolvidas na presença de hidratos 

de carbono será feita uma escala de cor. 

Os açúcares redutores estão envolvidos numa reação química que indica a 

presença de hidratos de carbono, neste caso, de açúcares redutores. O reagente 

de Benedict contém iões de cobre (II) que são reduzidos pelos açúcares 

redutores, formando iões de cobre (I) reduzidos que precipitam sob a forma de 

Figura 67 – Estrutura da sucrose 
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óxido de cobre. Contudo, esta reação química, que se encontra representada na 

[Figura 68], só acontece na presença de elevadas temperaturas. 

 

O grupo redutor dos açúcares vai reduzir os iões cobre presentes no reagente 

de Benedict, na presença de calor, formando então óxido de cobre, sendo que 

este composto possui uma cor caraterística castanha avermelhada ou vermelho-

tijolo. Observando esta reduzido, podemos ver que a cor azul original dos iões 

de cobre na solução alcalina muda para vermelho-tijolo.  

A intensidade da cor produzida depende da concentração de açúcar na 

solução. Testar um leque de concentrações de soluções de açúcar permite que 

seja produzida uma escala de cores. Note: a cor observada pode não ser a cor 

“vermelho-tijolo” esperada – a questão fulcral consiste em observar a mudança 

de cor e a intensidade da cor produzida.  

 

Fundamento para o teste de produtos com açúcar 

 O açúcar aparece em muitos produtos diferentes, alguns dos quais são 

populares entre as crianças. Com a preocupação crescente acerca da obesidade 

infantil, os seguintes produtos foram escolhidos para comparação: 

- Frutos (maçã, pêra) 

- Bebidas (sumo de fruta e limonada) 

- Doces (e.g. polos e mini-marshmallows brancos) 

 

Os doces, normalmente populares entre as crianças, contêm uma grande 

quantidade de açúcares simples, que são rapidamente absorvidos e podem 

causar problemas ao organismo quando consumidos em excesso. Os 

refrigerantes são também muito populares entre as crianças e também têm 

quantidades de açúcar consideráveis. 

 

 

 

Figura 68 – Reação química que permite detetar a presença de açúcares redutores com base 
no Reagent Benedict 

calor 
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Método para determinar a quantidade de açúcar presente  

 

 

 

Ao escolher os refrigerantes para testar, selecione-os de cor pálida ou 

transparente para facilitar a observação da intensidade da cor produzida. 

  

 

 

Prepare o Reagente de Benedict 

1. Num recipiente, prepare uma solução com 14g de sal de fruta Eno® em 

100 mL de água quente (Solução A) 

2. Noutro recipiente, dissolva 1g de CuSO4 em 5mL de água quente (Solução 

B) 

3. Junte as duas soluções (A e B) e misture 

 

Parte 1: Escala de Cor 

 

Faça a escala de cor 

1. Prepare tubos de ensaio com várias soluções de concentração crescentes 

de frutose: 

a) Adicione frutose (0g, 0.05g, 2,5g, 10g) a 10 ml de água e misture 

bem (use vortex se necessário). 

Atenção: Prepare cada concentração num tubo diferente. 

 

b) Utilizando uma pipeta de Pasteur adicione 30 gotas de cada solução 

a cada tubo de ensaio. 

Materiais fornecidos  

 Banho-maria  
 17 tubos de ensaio 
 Fruta, doces, limonada, 

sumo de fruta 

Material na caixa de ferramentas 

 Pipeta de Pasteur  
 Frutose 
 Reagente de Benedict 
 Gomas 
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c)  Identifique cada tubo de ensaio com a quantidade da frutose 

adicionado. 

2. Adicione 10 gotas de reagente de Benedict a cada tubo de ensaio 

3. Prepare um banho-maria a temperatura elevada 

4. Coloque os tubos de ensaio no banho-maria durante um 1 minuto e 30 

segundos 

5. Retire os tubos de ensaio e coloque-os num suporte 

6. Deixe arrefecer durante dois minutos 

7. Ordene os tubos de ensaio por concentração para construir a sua escala 

de cores 

 

Parte 2: Quantificação de açúcar 

1. Prepare os tubos de ensaio com os diferentes açúcares a serem testados. 

Use um grama de cada um dos sólidos (triture) e 10 gotas dos líquidos. 

Identifique os tubos de ensaio. 

2. Adicione 30 gotas de água a cada tubo de ensaio, com auxílio de uma 

pipeta de Pasteur. 

3. Adicione 10 gotas do reagente de Benedict a cada tubo de ensaio. 

4. Coloque os tubos de ensaio num banho-maria durante 3 minutos. 

5. Coloque os tubos de ensaio num suporte a arrefecer durante 2 minutos. 

6. Compare os resultados com a escala de cores abaixo e também com a 

que obteve na Parte 1 [Figura 69]. 

 

           

 

 

 

                      Maças                                         Gomas 
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Perguntas: 

1. Quais são os benefícios do açúcar? 

2. A frutose é um: 

a) Oligossacarídeo 

b) Polissacarídeo 

c) Monosacarídeo 

3. Quais são as consequências do consumo excessivo de açúcar? 

 

 

Figura 69 – Escala de cor, de acordo com as diferentes quantidades de frutose (em 
gramas) 



 

 

CAPÍTULO 4: 

QUÍMICA 
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Evidência Documental 
 

 

 

 

 

 

 

Os documentos estão a ser cada vez mais examinados 

eletronicamente em computadores e circulam no espaço 

cibernético. Mas os documentos continuam em existir na 

forma de papel e são uma forma bem conhecida de 

evidência. 

A análise de documentos, uma área muito abrangente no campo forense, 

consiste no exame e comparação de documentos questionados com material 

conhecido. Um documento questionado é um documento original, válido, que foi 

de algum modo alterado e pode ser qualquer assinatura, um manuscrito, um 

documento datilografado ou qualquer outra marca escrita. Exemplos de 

documentos questionados incluem cheques falsos, certificados, passaportes, 

licenças, dinheiro, cartas, contrato, testamentos contestados, notas de suicídio, 

recibos alterados e até bilhetes de lotaria alterados.  

Os materiais poliméricos que podem ser analisados nos documentos são a 

tinta e o papel. 

  

 

Tinta 

É um dos materiais mais comuns usados na produção de um documento. Há 

uma grande variedade de diferentes tipos de instrumentos de escrita, e cada qual 

usa um tipo particular de tinta. Os mais comuns são as tintas de caneta e 

algumas tintas de esferográfica. Outros tipos, tal como as tintas de caneta gel, 

estão a tornar-se mais populares. 

A análise das tintas usadas em documentos questionados pode fornecer 

vários tipos de informação útil. A análise pode determinar se duas tintas são da 

Objetivos 

Os alunos deverão ser capazes de: 

 Descrever o que é um documento questionado 

 Identificar métodos de análise de documentos 
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mesma origem, se foram produzidas pelo mesmo fabricante, ou mesmo quando 

a tinta foi fabricada. 

 

Composição da tinta 

A tinta é um agente complexo e pode incluir corantes (tintas e pigmentos) 

solventes e resinas – que “transportam” o corante e são pois conhecidos por 

veículo. Há também outros ingredientes orgânicos e inorgânicos que podem 

estar presentes, que podem incluir antioxidantes, conservantes, agentes 

humidificantes, lubrificantes, e elementos vestigiais, embora estes tipicamente 

constituam uma pequena fração da formulação total. 

Os corantes são uma parte crucial de todas as tintas. Podem ser usados dois 

tipos de corantes: tintas e/ou pigmentos. O maior traço distintivo entre as tintas 

e os pigmentos reside no facto de os pigmentos consistirem em partículas finas 

de material insolúvel que se encontram suspensas no veículo. Os pigmentos são 

geralmente considerados mais estáveis e de duração mais longa do que as 

tintas, porque os pigmentos são menos suscetíveis à foto-decomposição (são 

resistentes à luz) e são insolúveis na água. A sua cor pode ser devida a um 

complexo centrado à volta de um ião metálico e são geralmente menos vibrantes 

do que as tintas. Além disso, os pigmentos são mais opacos do que as tintas, de 

modo que o corante é mais eficiente a mascarar qualquer material subjacente. 

A porção fluída da tinta que suspende e fornece o corante ao substrato é 

conhecida por veículo. Os veículos são necessários para transportar a cor do 

tinteiro para o papel. Uma vez no papel, o solvente passa por uma série de 

alterações durante um período de tempo fixo, fazendo com que o corante seque 

no papel. As resinas, que podem ser naturais ou sintéticas, são polímeros que 

são incorporados nas tintas para lhes fornecer a viscosidade desejada e 

proporcionar um modo para unir a tinta e o papel à medida que a tinta seca. Por 

norma, o material resinoso é dissolvido no veículo para criar uma solução à qual 

os corantes podem ser adicionados. 
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Papel 

Atualmente, a maioria dos documentos é produzida em papel tradicional e, 

consequentemente, a análise do papel é uma parte importante do trabalho 

realizado pelos examinadores de documentos forenses. Embora muito 

propalados, os “escritórios sem papel”, onde a maioria ou toda a informação é 

armazenada e comunicada eletronicamente tem-se tornado uma realidade 

apenas em algumas áreas especializadas. O uso do papel ainda representa a 

opção preferida para muitos tipos de documentação.  

O papel é geralmente feito de material vegetal, sendo o principal constituinte 

as fibras de celulose e sendo a madeira a mais importante fonte das fibras. 

Durante a manufatura do papel, são geralmente adicionados agentes de 

colagem para tornar a componente de celulose mais hidrofóbica (as moléculas 

repelem em contacto com água) para evitar que a tinta escorra. O conjunto de 

minerais, resinas e corantes podem estar presentes no papel e como a 

composição varia entre os fabricantes, a química do papel pode ser usada para 

relacionar um espécime de papel com a sua origem. 

 

 

Métodos de análise de documentos 

Os examinadores de documentos forenses usam vários métodos para 

determinar a validade de um documento questionado. O primeiro passo consiste 

sempre em examinar o documento a olho nu. Uma percentagem 

surpreendentemente elevada de falsificações é feita de modo tão grosseiro que 

a falsificação se torna óbvia, mesmo através de um exame rápido. Se qualquer 

coisa imprópria for detetada no documento, há outras ferramentas disponíveis, 

tais como: exame com fontes alternativas de luz, análises químicas e análises 

microscópicas. 
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Fontes alternativas de luz 

Os papéis e as tintas são indistinguíveis sob a luz branca podem ter 

aparências muito diferentes sob comprimentos de onda ultravioleta (UV) ou 

infravermelho (IV). Algumas rasuras e outras modificações que pareceriam 

normais sob a luz branca podem sobressair sob iluminação UV ou IV. A luz 

infravermelha deteta tintas e corantes diferentes. Os comprimentos de onda 

infravermelhos tornem as palavras riscadas ou apagadas fáceis de ler. As luzes 

ultravioleta tornam os óleos e os químicos visíveis.  

O exame com fonte de luz alternativa (FLS) constitui normalmente o primeiro 

passo em qualquer análise de documento. Frequentemente, não são 

necessários outros passos para revelar alterações. 

 

Análise química 

A análise da composição química de documentos fornece informação sobre 

a origem e sobre se foram ou não feitas modificações. O examinador de 

documentos forenses usa numerosos testes químicos para comparar tintas e 

papel.  

Uma análise da composição da tinta de escrita presente nos documentos 

pode verificar se os documentos conhecidos e questionados foram preparados 

com a mesma caneta. Uma das metodologias mais largamente utilizada e de 

maior aceitação, empregue para comparar e ajudar a caraterizar as formulações 

de tinta, é a Cromatografia em Camada Fina (CCF). A CCF é um método 

eficiente e efetivo para separar e identificar corantes [Figura 70]. A maior parte 

das tintas comerciais, especialmente as tintas de esferográfica são, na verdade, 

misturas de vários corantes orgânicos. O padrão de separação dos corantes 

componentes é claramente diferente entre tintas com diferentes corantes na sua 

composição e, portanto, fornece muitos pontos de comparação entre uma tinta 

conhecida e uma questionada. 
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Análise microscópica 

Na análise microscópica, a análise da escrita à mão é a principal componente. 

O exame visual da escrita num documento, com a utilização do microscópico de 

baixa ampliação, pode fornecer informação geral sobre o tipo de tinta e, portanto, 

sobre o tipo de instrumento de escrita usado. As canetas podem ser à base de 

água ou de óleo. As tintas à base de água são usadas em canetas de tinta 

permanente e em canetas com ponta de fibra, por exemplo. As tintas à base de 

óleo são usadas em esferográficas, que são o tipo mais frequentemente 

encontradas em análise de casos. A interação entre a tinta à base de água e a 

superfície de um pedaço de papel é diferente da interação entre uma tinta à base 

de óleo e o papel. Isto deve-se ao facto de a superfície do papel ser fibrosa e 

absorvente, e o fluido da tinta à base de água tender a escorrer ao longo das 

fibras na superfície de papel, o que não acontece com as tintas à base de óleo. 

As tintas à base de óleo muitas vezes parecem ser estáticas e têm um certo 

brilho, ao passo que as tintas à base de água têm uma aparência mate (não 

brilhante).   
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Caso de estudo da vida real 

 

 

Os diários de Hitler (1983) 

 Em abril de 1983, a revista Stern publicou excerto do 

que declarava serem os diários de Adolfo Hitles, uma série 

de livros escritos entre 1932 e 1945. O jornalista da Stern, 

Gerd Heidemann, declarou ter pago 10 milhões de marcos 

alemães pelos 60 pequenos livros, que tinham 

alegadamente sido contrabandeados de um local de um 

acidente em Dresden pelo   ‘Dr Fischer’. 

Foi retirada uma página dos diários e examinada por 

especialistas em escrita à mão na Europa e nos E.U.A., que levou numerosos 

especialistas a concordarem que a escrita à mão, de facto, não pertencia a Hitler. 

No entanto, quando foi realizada uma conferência de impressa, o escritor David 

Irving apresentou fotocópias de outro diário falso de Hitler declarando que era da 

mesma origem que o material da revista. Isto suscitou mais controvérsia, de 

modo que os diários foram ainda mais analisados. O Bundesarchiv, o Arquivo 

Federal Alemão, rapidamente estabeleceu que os diários foram escritos em 

papel moderno com tintas modernas, provando que era contrafações. Além 

disso, o Dr. Julius Grant, em Londres, levou uma análise forense dos diários, 

concordando em que os diários eram, de facto, falsos.  

Foi descoberto que os assim chamados diários de Hitler foram na verdade 

escritos por Konrad Kajau, um notório forjador de Stuttgart. Kajau e Heidemann 

foram ambos sentenciados a 42 meses na prisão. 

 

 

 

 

Figura 71 – Adolfo Hitler 
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Atividades 

Atividade XII: tinta invisível 

 

Precauções de segurança 

 Use luvas e roupa de proteção, óculos de segurança 

 Quando usar fonte de combustão ou placas de aquecimento, tenha 

cuidado para não se queimar 

 

Informação de base 

A análise de documentos forenses, também referida como análise de 

documentos questionados, é um ramo da ciência forense que inclui a análise de 

papel, tinta, datilografia e instrumentos de escrita. 

A análise de tinta é uma parte importante da investigação de documentos 

questionados; contudo, a tinta pode muitas vezes estar escondida (invisível), 

tornando-a difícil de analisar. 

A tinta invisível ou secreta é uma substância produzida por muitas 

substâncias diferentes, e tem sido muito utilizada em esquemas de estenografia 

(prática de ocultar um arquivo, mensagem ou imagem dentro de outro ficheiro, 

mensagem ou imagem), de modo que as mensagens secretas podem ser 

escritas de forma invisível em papéis. Em termos gerais, as tintas invisíveis 

podem ser classificadas como: tintas orgânicas e simpáticas. As tintas orgânicas 

consistem em métodos “naturais”, como o sumo de limão, vinagre, leite, saliva e 

sumo de cebola. As tintas simpáticas são soluções químicas que podem conter 

um ou mais produtos químicos. 

Objetivo: 

Demonstrar como as propriedades 

ácidas do limão podem ser usadas 

para fazer com que o sumo de limão 

aja como uma tinta invisível, e como 

mensagens de tinta invisível podem Tempo necessário: 30 minutos 

Sugestão de aplicação 

curricular: 

Química 
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Mensagens ocultas escritas com tinta invisível podem-se tornar visíveis 

através de um processo de revelação, dependendo do tipo de tinta invisível. As 

tintas invisíveis orgânicas podem ser reveladas através do calor, tal como com o 

fogo, ferros ou lâmpadas, e algumas podem ser vistas quando colocadas sob luz 

ultravioleta. As tintas simpáticas exigem a aplicação de um químico específico 

(o chamado reagente) para serem reveladas, tais como um outro produto 

químico ou uma mistura de produtos químicos. 

A procura de carateres secretamente escritos num documento é uma prática 

antiga, tal como a deteção de espionagem em tempo de guerra ou de 

comunicação com o mundo exterior por prisioneiros. 

 

Como funciona? 

 As tintas orgânicas são o tipo mais usado de tinta invisível e podem ser 

reveladas através do calor ou luz ultravioleta. 

 No processo térmico, as tintas orgânicas alteram as fibras do papel 

(tornando-o mais fracas), de modo que a escrita secreta tem uma temperatura 

de queima mais baixa e torna-se castanha mais rapidamente do que do que o 

papel circundante, quando exposto ao calor. As tintas reveladas pelo calor são 

geralmente ácidas, porque mudam a composição química do papel e também 

oxidam quando aquecidas. Esta oxidação (perda de eletrões) significa que 

alteram a sua composição química. É esta oxidação que torna os compostos 

castanhos e revela a tinta previamente escondida. 

 Um exemplo de uma destas tintas invisíveis é o sumo de limão, também 

apelidado de ácido cítrico. O sumo de limão é composto por açúcar, água e ácido 

cítrico. Nenhum destes compostos contém muita cor e assim parecem 

“invisíveis”, após o sumo de limão secar no papel. O ácido cítrico também inibe 

a oxidação de outros componentes, prevenindo que o limão fique castanho. Os 

chefes de cozinha geralmente adicionam um pouco de sumo de limão nas maçãs 

descascadas há pouco para prevenir a oxidação e a desagradável cor castanha 

antes de serem cozinhadas. 

Quando usada como uma tinta, o sumo de limão pode tornar-se visível 

através do calor. Isto leva à decomposição do ácido cítrico, o que liberta os 

átomos de carbono previamente retidos na estrutura da molécula do ácido cítrico 
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[ver Figura 72].São estes átomos de carbono que ficam agora visíveis, através 

da cor castanha. 

 

 

 

 

Por outro lado, certas tintas invisíveis a lho nu tornam-se visíveis sob uma luz 

ultravioleta (luz com alcance de 100 nm a 40 nm). As tintas invisíveis contêm 

substâncias que ficam florescentes quando expostas a uma fonte de luz UV. O 

material absorve uma parte da energia e emite florescência no espetro visível 

quando excitado com luz UV. Muitos compostos orgânicos fazem isto. 

Detergentes e protetores solares também produzem o mesmo efeito. 

Os protetores solares são compostos por materiais inorgânicos (sem 

carbono) e orgânicos (com carbono) que se tornam florescentes quando 

expostos a uma luz UV. Os materiais inorgânicos incluem óxido de zinco (o 

componente que faz o creme protetor branco) e o dióxido de titânio. Eles 

bloqueiam fisicamente os raios UV e refletem, dispersam e absorvem a luz UV. 

Por outro lado, os materiais orgânicos atuam quimicamente, absorvendo a luz 

UV através das suas ligações químicas. Como as ligações absorvem a radiação 

UV, os componentes do filtro solar quebram lentamente e libertam calor. 

 

 

 

 

Figura 72 - Estrutura química do ácido cítrico (C6H8O7) 



 

Temática: Química 

 

Página | 151 

Método para revelar tinta invisível 

 

 

 

 

 

 

Parte 1: Análise da amostra desconhecida 

1. Coloque as luvas e roupa protetora. 

2. Com a luz UV, verifique se há alguma mensagem escrita na Evidência#6. 

 

 

 

Protetor solar como tinta invisível 

1. Coloque as luvas e roupa protetora. 

2. Num gobelé graduado, meça 10 mL de protetor solar e 40 mL de água e 

transfira a solução par um tubo de ensaio. 

3. Agite a solução suavemente para misturá-la. 

4. Mergulhe o cotonete na solução do protetor solar até que o algodão fique 

coberto com protetor solar (a “tinta”). Retire o excesso de protetor solar 

rodando suavemente o cotonete em toalha de papel.  

5. Com a “tinta” do cotonete, escreva ou desenhe algo no papel branco. Pode 

precisar de repetir o passo 3 várias vezes para completar a mensagem ou 

imagem. 

Materiais a fornecer 

 Roupa protetora 
 Cotonetes 
 Papel branco 
 Toalhas de papel 
 Gobelé graduado de 50ml  
 Gobelé graduado de 100ml 
 Faca 
 Álcool ou bicos de Bunsen ou placa 

de aquecimento 
 Limões inteiros frescos 
 Protetor solar SPF 50  
 Água 
 Luz UV 

 

Materiais na Caixa de 

Ferramentas 

 Cotonetes 
 Tinta invisível 
 Evidência#6 
 Luvas 
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6. Espere 5 minutos para permitir que o papel seque. Depois de seco, terá o 

que parece ser uma folha de papel em branco. 

7. Pegue no seu pedaço de papel “em branco” sob a fonte de luz UV e 

observe a mensagem a ficar visível.  

 

Sumo de limão como tinta invisível 

1. Coloque as luvas e roupa protetora.  

2. Com uma faca, corte cuidadosamente um limão ao meio e esprema o seu 

sumo num gobelé de 50 mL.  

3. Mergulhe o cotonete no sumo de limão até que o algodão fique coberto 

com o sumo (a “tinta”). Retire o excesso de sumo rodando suavemente o 

cotonete em toalha de papel. 

4. Com a “tinta” do cotonete, escreva ou desenha alguma coisa no papel 

branco. Pode precisar de repetir o passo 3 várias vezes para completar a 

mensagem ou imagem. 

5. Espere 5 minutos para permitir que o papel seque. Assim que estiver seco, 

terá o que parece ser uma folha de papel em branco. 

6. Usando pinças, segure o papel paralelo à fonte de calor e mova-o, de 

modo que a chama atravesse a mensagem. A mensagem deverá aparecer 

de imediato. 

 

 

Atenção: não coloque o papel muito perto da chama, pois poderá fazer com 

que incendeie facilmente. Uma alternativa será usar pinças para colocar o papel em cima 

ou por cima de uma placa de aquecimento.  
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Perguntas: 

1. Indique e explique os diferentes tipos de tinta invisível. 

2. Indique três métodos de revelação de tinta invisível.  

 

3. A luz ultravioleta tem alcance de: 

a) 100nm to400nm 

b) 400nm to800nm 

c) 800nm to1mm 

d) Nenhuma das anteriores 

4. Explique a ação do ácido cítrico, por exemplo na preparação de 

alimentos, como a maçã. 
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Atividade XIII: A cor da culpa – cromatografia 

 

 

 

Precauções de segurança 

 Use luvas e roupa de proteção, óculos de segurança e máscaras de 

laboratório. 

 O etanol é inflamável – manuseie com cuidado. 

 

Informação de base 

Na investigação de documentos questionados, a análise da tinta é um passo 

importante. Uma vez que a tinta é usada para escrever, pintar e desenhar, a sua 

análise pode fornecer informações relevantes sobre o documento questionado. 

O aspeto central da análise da tinta é determinar a sua formulação. 

Na análise da tinta, a separação dos seus componentes é realizada utilizando 

a técnica da cromatografia. A cromatografia separa as substâncias de uma 

mistura com base nas suas propriedades físicas. 

Na cromatografia, os componentes da mistura são dissolvidos num solvente 

(fase móvel) e os diferentes componentes são separados de acordo com a forma 

como interagem com o material na fase estacionária. Existem vários processos 

de separação que podem ser divididos em três categorias:  

1. Cromatografia de camada fina (CCF) – também chamada de cromatografia 

de papel, a fase estacionária é uma camada fina de material suportado, por 

exemplo, numa placa de vidro e alumínio; 

Objetivos: 

Compreender o propósito da 

cromatografia. 

Medir e colocar em gráfico a 

separação do pigmentos. 

Usar a cromatografia para 

determinar a composição da cor de 

várias tintas. 

Tempo necessário: 90 minutos 

 

Inserção no currículo 

Química 
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2. Cromatografia líquida – a solução contendo a mistura é forçada através de 

uma coluna fina cheia de um material da fase estacionária; 

3. Cromatografia gasosa – a mistura testada encontra-se na sua forma 

gasosa e passa por uma coluna estreita, cuja superfície está coberta com um 

material da fase estacionária. 

 

O método forense mais comum para análise de documentos de tintas é a 

cromatografia de camada fina. CCF é uma técnica cromatográfica simples usada 

para separar misturas não voláteis, com uma resposta rápida. 

A CCF funciona com o mesmo princípio que todas as técnicas de 

cromatografia: uma substância irá ter diferentes afinidades para a fase móvel e 

estacionária, e isto afeta a velocidade à qual esta se move. O objetivo da CCF é 

a obtenção de pontos bem definidos e separados (isto é, a mancha de tinta é 

separada em diferentes componentes, que aparecem como bandas de cores 

diferentes). 

O resultado da cromatografia é um cromatograma, que mostra a distância 

percorrida pelo solvente e as substâncias que foram dissolvidas na mistura 

original, formando um padrão de cor [Figura 73]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 – Exemplo da separação de substâncias de uma tinta usando CCF 

Tira de papel (fase 
estacionária) 

Frente do 
solvente 

Separação da substância 

Solvente (fase móvel) 

Fluxo do 
solvente 
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Como funciona? 

 Na cromatografia de papel, uma pequena quantidade de tinta é retirada 

do documento e colocada numa tira de papel absorvente, que depois é 

mergulhada num solvente, por exemplo água, álcool ou acetona. O solvente flui 

através do papel (fase estacionária) pela ação capilar (o movimento do solvente 

no papel, devido à atração das moléculas do solvente às moléculas do papel). À 

medida que o solvente se move para cima através do papel, dissolve a mistura. 

As substâncias contidas na mistura, que são fortemente atraídas para o papel, 

passam mais tempo absorvidas pelo papel e pouco tempo dissolvidas no 

solvente, de modo que se deslocam lentamente e deixam uma mancha colorida 

no papel. As substâncias menos atraídas para o papel passam mais tempo 

dissolvidas no solvente e viajam mais rapidamente pelo papel acima. 

 As várias substâncias contidas na mistura são separadas, ficando 

manchas coloridas em diferentes níveis do papel. Estas substâncias podem ser 

identificadas pela razão entre a distância que percorreram à distância percorrida 

pelo solvente, chamado fator de retardamento (Rf) [Figura 74]. 

As distâncias reais percorridas pelas substâncias e pelo solvente podem 

variar entre experiências, mas o valor Rf permanece constante para uma 

determinada substância. Assim, as substâncias idênticas têm os mesmos 

valores de Rf. 

Os valores de Rf dependem fortemente da natureza do solvente. Os valor Rf 

é pequeno quando uma substância é fortemente atraída pelo absorvente e não 

Frente do 

solvente 

Distância percorrida pelo 

solvente  

Ponto de 

origem 

Distância percorrida 

pelas várias 

substâncias 

Figura 74 - Procedimento para o cálculo do valor Rf na cromatografia em papel 

Distância percorrida pela substância 

Distância percorrida pelo solvente 
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viaja para muito longe do ponto de origem. O solvente ideal é aquele que fornece 

a melhor separação das diferentes substâncias contidas na mistura. 

 

 

Método para separar os corantes da tinta 

 

 

 

 

 

 

Pode fazer o seu próprio papel de cromatografia, 

seguindo estas etapas: 

 

a) Cortar o papel de cromatografia com, aproximadamente, 12 cm de 

comprimento e 2 cm de largura. Use o papel de cromatografia 

existente na Caixa de Ferramentas como modelo. 

b) Corte a ponta de cada tira em bico – ver Figura 75. 

 

Parte 1: Separação de tintas de caneta por cromatografia 

1. Coloque as luvas e a roupa protetora. 

2. Usando a Evidência#7, desenhe um ponto com 2-3 mm de tamanho, a 2 

cm do ponto do bico da tira (este ponto não tocará o solvente) [Figura 75]. 

Repita o processo para a Evidência#10, usando outra tira. 

 

 

 

 

 

 

3. Legende as tiras no topo com um lápis para as distinguir. 

Materiais a fornecer 

 Roupa protetora 
 Lápis 
 Copo de 600 mL 
 Régua 
 Tesoura 
 Fita-cola 
 Vidro de relógio 
 Etanol a 96% 
 Água destilada 

 

Materiais na Caixa de Ferramentas 

 Papel de cromatografia 
 Evidência#6 
 Evidência#7 
 Evidência#10 
 Luvas  

Figura 75 – Tira de papel para o teste de separação 
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Figura 76 – Gobelé com as tiras de teste 

4. No gobelé, coloque 30 mL de etanol e 10 mL de água. 

5. Coloque as faixas dentro do gobelé e cole-as com fita-cola à parte superior 

do recipiente para que não se movam [Figura 76]. A tira deve estar em 

contacto com a solução, enquanto se mantém o ponto acima do nível do 

solvente e sem tocar nas paredes do gobelé. 

6. Cubra o copo com um vidro de relógio ou outro objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Espere 35 minutos para permitir que a tira fique embebida de solvente. 

8. Após esse tempo, retire as faixas do gobelé e coloque uma marca onde o 

solvente chegou. Depois, permita que o filtro de papel seque. 

9. Registe o trabalho na Tabela 15. 

 
Tabela 15 – Tabela com exemplos de resultados dos testes cromatográficos 

 

Substância 

Evidência#7 Evidência#10 

Distância 
percorrida 

pela 
substância 

(cm) 

Distância 
percorrida 

pelo 
solvente 

(cm) 

Valor Rf 

Distância 
percorrida 

pela 
substância 

(cm) 

Distância 
percorrida 

pelo 
solvente  

(cm) 

Valor Rf 

Substância 
1 

0.6 6.3 0.095 0.3 6.4 0.047 

Substância 
2 

1.2 6.3 0.190 0.9 6.4 0.141 

Substância 
3 

4.5 6.3 0.714 3.9 6.4 0.609 

Substância 
4 

6.3 6.3 1 6.4 6.4 1 
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Part 2: Análise de evidências documentais com a cromatografia 

1. Coloque as luvas e a roupa protetora. 

2. Usando a Evidência#6, coloque 4 gotas de água nas últimas 3 letras do 

nome da vítimas e com uma toalha de papel, remova suavemente o 

excesso de água sem tocar a tinta [Figura 77]. 

 

 

 

 

 

 

3.  A 2 cm da ponta em bico da tira, coloque papel cromatográfico em cima 

das letras molhadas, de modo a que absorva a tinta do papel e, com 

cuidado, pressione o papel cromatográfico com os dedos [Figura 78]. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Para a Evidência#7 e Evidência#10, escreva o mesmo que na Evidência#6 

num pedaço de papel. O pedaço de papel deve ser semelhante ao do 

documento suspeito. 

5. Repita os passos 2 a 3. 

6. Legende as faixas no topo com um lápis para as distinguir. 

7. No gobelé, coloque 30 mL de etanol e 10 mL de água. 

8. Coloque as faixas dentro do gobelé e cole-as com fita-cola à parte superior 

do recipiente para que não se desloquem. A tira deve ficar em contacto 

com a solução enquanto se mantém o ponto acima do nível do solvente e 

sem tocar nas paredes do gobelé. 

9. Cubra o gobelé com um vidro de relógio ou outro objeto. 

10. Espere 35 minutos para permitir que a tira fique embebida de solvente. 

Figura 77 – Procedimento ponto 2 

Figura 78 – Procedimento ponto 3 
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Figura 79 - (A) cromatograma usando a caneta; (B) 
cromatograma usando o documento 

11. Após esse tempo, retire as faixas do gobelé e coloque uma marca no nível 

onde o solvente chegou. Depois permita que o filtro do papel seque. 

12. Registe o trabalho na Tabela 16. 

 
Tabela 16 - Tabela com exemplos de resultados dos testes cromatográficos 

 

 

Os valores da Tabela 15 e Tabela 16 são exemplos de possíveis resultados. 

 

Exemplos do cromatograma obtido [Figura 79]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substância 

Evidência#6 Evidência#7 Evidência#10 

Distância 
percorrida 

pela 
substância 

(cm) 

Distância 
percorrid

a pelo 
solvente 

(cm) 

Valor 
Rf 

Distância 
percorrida 

pela 
substância 

(cm) 

Distância 
percorrid

a pelo 
solvente  

(cm) 

Valor 
Rf 

Distância 
percorrida 

pela 
substância 

(cm) 

Distância 
percorrida 

pelo 
solvente 

(cm) 

Valor 
Rf 

Substância 

1 
4.6 5.5 0.84 3.2 5.4 0.59 4.6 5.5 0.84 

Substância 

2 
5.5 5.5 1 4.3 5.4 0.80 5.5 5.5 1 

Substância 

3 
---- ---- ---- 5.4 5.4 1 ---- ---- ---- 

A B 
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Perguntas : 

 

1. Indique os três tipos de cromatografia. 

2. Explique o princípio básico da CCF (cromatografia de papel). 

3. Explique por que é necessário cobrir a câmara onde se desenvolve 

a análise durante a experiência 
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