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“(…) I enumerated in my own mind all the various points upon 

which he [Holmes] had shown me that he was exceptionally 

well-informed. I even took a pencil and jotted them down. I could 

not help smiling at the document when I had completed it. It ran 

in this way: 

(…) 

6. Geology.—Practical, but limited. Tells at a 

glance different soils from each other. After walks 

has shown me splashes upon his trousers, and 

told me by their colour and consistence in what 

part of London he had received them.” 

– Dr. Watson 

Arthur Conan Doyle, ‘A Study in Scarlet’, 1887. 



 
 

RESUMO 

 

O uso de vestígios de solo como ferramenta investigativa já apresentou, em 
diversos casos, potencial para servir como elemento de prova em processos penais. 
Apesar das diversas situações já descritas na literatura, um método padrão de análise 
de solo para fins forenses considerando sua composição mineral, antropogênica e 
biológica nunca foi desenvolvido. Sabe que, devido a alta variabilidade e 
complexidade destes componentes, cada fração representa uma assinatura própria 
do solo, permitindo que sejam realizadas análises comparativas entre objetos 
questionados. Assim, com o propósito de elaborar um método de separação de 
microvestígios de solos coletados em locais de crime atendidos pela equipe de peritos 
do Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, 12 amostras de solo provenientes tanto 
de simulações quanto de situações reais de cenas de crime foram submetidas a 
técnicas de separação granulométrica por ensaio de sedimentação, microscopia 
estereoscópica, catação manual, separação magnética, comparação espectral de 
vídeo, espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 
espectroscopia Raman e espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN). 
Cada técnica foi testada e validada, focando-se principalmente na capacidade de 
diferenciação das amostras e de interpretação de seu conteúdo. Com a separação 
granulométrica por pipetagem, selecionou-se a fração corresponde àquela com tempo 
de sedimentação superior a 10 minutos para ser utilizada nas análises químicas e 
mineralógicas. Quanto à fração grossa, foi padronizada uma sequência de etapas 
para se isolar e identificar os minerais pesados com o auxílio de microscopia óptica 
de luz polarizada. Uma série de componentes antropogênicos e biológicos 
macroscópicos foram observados, gerando uma identidade única para as amostras. 
Um espaço foi reservado para a análise metagenômica da fauna microscópica do solo, 
sendo necessário, nesse caso, que a coleta seja realizada em duplicata para evitar 
contaminações externas. Por fim, um Sistema de Informações Geográficas (SIG) foi 
desenvolvido através da plataforma ESRI WebApp Builder para armazenar as 
informações obtidas em banco de dados georreferenciado, em formato SQL e NoSQL, 
que permanecerão armazenados nos servidores internos da Polícia Federal. 
 
Palavras-chave: Geologia Forense. Análise forense do solo. Local de crime. 

Investigação criminal. Banco de dados. 
 
  



 
 

ABSTRACT 

 

The use of soil traces as an investigative tool has already presented, in several 
cases, a potential to serve as evidence in criminal proceedings. In spite of the several 
situations already described in the literature, a standard method of soil analysis for 
forensic purposes considering its mineral, anthropogenic and biological composition 
has never been developed. Due to the high variability and complexity of these 
components, each fraction represents a signature for the soil, allowing comparative 
analysis between questioned objects. Thus, with the purpose of elaborating a method 
of separation of micro-traces from soils collected at crime sites attended by the forensic 
experts team from the Technical and Scientific Sector of the Federal Police of Brazil, 
12 soil samples from both simulations and real situations of crime scenes were 
analysed. The samples were submitted to Fourier-transform infrared spectroscopy 
(FTIR), Raman spectroscopy and nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy; 
Furthermore, the particle size distribution was determined by sedimentation test and 
the grains were submitted to stereoscopic microscopy, forceps picking-up, magnetic 
separation and video spectral comparator. Each technique was tested and validated, 
focusing mainly on the ability to differentiate the samples and to interpret their contents. 
The particle size separation by pipetting aided to determine the fraction to be used in 
chemical and mineralogical analyzes – the selected fraction corresponds to the one 
with a sedimentation time above 10 minutes. As for the coarse fraction, a sequence of 
steps was standardized to isolate and identify the heavy minerals through polarized 
light microscopy. A series of anthropogenic and macroscopic biological components 
were observed, producing a unique identity for the samples. The metagenomic 
analysis was considered to analyze the microscopic fauna present in the soil – being 
necessary, in this case, a duplicate sampling to avoid external contaminations. Finally, 
a Geographic Information System (GIS) was developed through the ESRI WebApp 
Builder platform to store the obtained information in a georeferenced database, in SQL 
and NoSQL format, which will remain stored in the internal servers of the Federal 
Police. 

 
Keywords: Forensic Geology. Soil forensic analysis. Crime scene. Criminal 

investigation. Database. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Geologia Forense, apesar de ser um ramo das geociências pouco divulgado, 

tem mostrado resultados satisfatórios ao longo dos tempos e tem tido resultados 

recentes animadores quando aplicado à resolução de crimes. Principalmente a partir 

do século XX, há relatos fidedignos da utilização de metodologias tradicionais das 

geociências na investigação de condutas ilícitas e antijurídicas. Um dos primeiros 

registros remete à Frankfurt, na Alemanha, em 1904, onde o químico George Popp 

analisou o conteúdo mineral contido em um lenço encontrado próximo ao corpo de 

uma vítima de homicídio e comparou com o conteúdo impregnado em suas unhas e 

nas vestimentas do suspeito, resultando em um alto grau de similaridade (Murray, 

2004). Este método, usado por Popp há 114 anos, se mostrou não somente eficaz, 

mas também facilmente reproduzível, ao ponto que sua aplicação é realizada até 

mesmo nos dias de hoje. O conceito deste método baseia-se basicamente na 

comparação entre vestígios preservados em local de crime ou corpo de delito, tendo 

como fundamento o Princípio da Transferência de Locard, o qual define que qualquer 

ação de um indivíduo e, obviamente, a ação violenta constituindo um crime, não ocorre 

sem deixar traços (Murray, 2004), sendo considerado um dos pilares da Criminalística. 

Quando se trata de microvestígios (aqueles não visíveis a olho nu), subdivide-

se o conteúdo em materiais de origem mineral, podendo ser naturais, como minerais 

e fragmentos de rocha, ou antropogênicos, como vidros, plásticos e borracha. Há 

também a porção de origem biológica, como fragmentos de madeira, pólens, 

sementes, tecido orgânico humano ou organismos microscópicos. No caso do Popp, 

o vestígio de resíduo coletado por ele continha materiais minerais (pó de carvão e 

hornblenda) e biológicos (tabaco). 

No caso dos solos, uma série de parâmetros podem ser analisados a fim de se 

obter uma assinatura própria para aquele vestígio, como: cor, granulometria, 

composição química e mineralógica, razões isotópicas, susceptibilidade magnética, 

conteúdo palinológico, bacteriológico, micológico e antropogênico. 

É importante notar que, mesmo com um alto nível de detalhamento na 

caracterização do solo, é impossível encontrar duas amostras idênticas, mesmo que 

coletadas no mesmo local (Di Maggio & Barone, 2017). A variabilidade composicional 

do solo é produto dos diversos processos naturais que atuam sobre o mesmo, tanto 

físico-químicos quanto biológicos, que variam temporalmente e espacialmente. O 
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enriquecimento supergênico, por exemplo, pode alterar significativamente as 

propriedades geoquímicas e mineralógicas de um perfil pedológico (Biondi, 2015), 

podendo levar a uma falsa interpretação de seu ambiente formador, rocha-mãe ou 

condições climáticas. Além disso, a fauna microscópica presente no solo (incluindo 

insetos, fungos, bactérias e espécies vegetais) apresenta variação genômica em um 

intervalo de dias ou semanas, com oscilação da abundância relativa dos indivíduos 

no tempo (Antunes, 2016). 

Assim, o próposito da análise forense de vestígios de solo restringe-se à determinação 

do grau de semelhança entre duas ou mais amostras, ou da probabilidade de serem 

provenientes do mesmo micro-ambiente geológico (Di Maggio & Barone, 2017), uma 

vez que não é possível estimar a localização exata. 

Além da Pedologia, a multidisciplinaridade da Geologia Forense abrange 

também a Geofísica, Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento (Di Maggio & 

Barone, 2017). Segundo os referidos autores, a abordagem geocientífica realizada na 

cena do crime deve ser iniciada a partir do estudo, entendimento e interpretação do 

ambiente geológico, geográfico e físico no qual o fato ocorreu, utilizando destes 

fatores para construir uma narrativa. Assim, dois estágios devem existir: (a) a análise 

de dados topográficos, geológicos, geomorfológicos, pedológicos e hidrogeológicos, 

assim como cenas de sensores remotos; e (b) a investigação detalhada do local e 

seus arredores, fazendo-se uso de ferramentas geofísicas, geoquímicas, geotécnicas 

e geoarqueológicas. Além disso, todos estes dados podem ser inseridos em um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) para posterior correlação e análise 

espacial. 

Apesar da variedade de fatores naturais que podem ser considerados em uma 

investigação, muitos deles limitam-se a crimes ocorridos em áreas rurais, onde há 

abundância de componentes ambientais (solo, relevo, corpos d’água e ecossistemas). 

Já nas áreas urbanas, os vestígios naturais encontram-se limitados e em pouca 

quantidade, devido a intensa pavimentação e supressão de vegetação (Ruffell et al., 

2013). Entretanto, a proporção de componentes antropogênicos torna-se 

abruptamente maior, como particulados transportados pelo ar, caliça, fragmentos de 

vidro e ligas metálicas, pigmentos, polímeros e fibras sintéticas. 

Neste trabalho, serão abordados os principais tópicos relacionados à utilização 

de vestígios de solo na investigação de crimes e seus aspectos legais. Será proposto, 
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também, um conjunto de processos para auxiliar na análise e interpretação destes 

materiais, sob a ótica da Criminalística.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 

de 1941), a instauração de inquérito pela Polícia Judiciária poderá ser realizada de 

ofício, no caso de ação penal pública incondicionada (como roubo, sequestro ou 

homicídio), tendo como titular o Ministério Público (Art. 5º, incisos I e II). Concluída a 

notitia criminis do fato aparentemente criminoso, serão iniciadas as investigações, 

onde a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando a conservação do 

ambiente e dos objetos relacionados com o fato até a chegada dos peritos criminais 

(Art. 6º, inciso I). Sempre que o crime deixar vestígios materiais (delicta facti 

permanentis), procederá o exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias (Art. 

6º, inciso VII) – conforme dispõe o Art. 158 da referida lei: 

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de 

corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 

No caso das infrações em que não se consegue determinar, de pronto, a 

autoria e a materialidade correta do delito, o inquérito policial será aberto com a 

finalidade de levantar informações para servir de base à ação penal ou às providências 

cautelares, propiciando a atuação do MP. Este procedimento administrativo será 

criado, portanto, a partir da ocorrência ou denúncia de crime cuja elucidação não seja 

de imediato, abrangendo os crimes contra a pessoa, honra, fé pública, patrimônio, 

administração pública ou meio ambiente. 

Em um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, somente no 

ano 2017 ocorreram mais de 63 mil ocorrências de mortes violentas intencionais no 

Brasil (Lima et al., 2017), com cerca de 175 mortos por dia. No caso de estupro, o 

número chega a 60 mil. Já para crimes contra o patrimônio, foram registrados em 2016 

aproximadamente 1.500 casos de roubo a agências financeiras (Lima et al., 2016). 

Esta altíssima quantidade de delitos a serem solucionados reflete em um número 

igualmente grande de inquéritos policiais em andamento, uma vez que a sua 

instauração é obrigatória. O Conselho Nacional do Ministério Público estimou, em 

2016, que cerca de 91% dos inquéritos policiais abertos pela Polícia Federal estavam 
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em tramitação há mais de dois anos (Cruz et al., 2017). Outra pesquisa realizada pelo 

mesmo órgão mostrou que, dos inquéritos instaurados até 2007 (138.394), 79% 

daqueles que foram concluídos (75,7% do total) pelas Polícias Civis foram arquivados, 

e 19% resultaram em denúncia à Justiça, cujas ações transitadas em julgado não 

necessariamente terminaram com condenações. 

Sendo assim, em face da crescente crise na persecução penal brasileira, 

busca-se contribuir com o desenvolvimento de uma nova ferramenta que auxilie nas 

etapas de investigação criminal, sempre que o corpo de delito envolver vestígios 

geológicos ou pedológicos. Tendo em vista que não há uma uma metodologia 

padronizada para lidar com solos em local de crime, um projeto-piloto está sendo 

elaborado no Setor Técnico Científico da Polícia Federal no Paraná, o qual poderá ser 

difundido para as demais Unidades de Criminalística do país. 

No Brasil, a aplicação da Geologia Forense é restrita às Unidades de 

Criminalística Estaduais, como a Polícia Científica, e federais, no caso da Polícia 

Federal, sendo função quase exclusiva dos Peritos Criminais formados em Geologia 

ou áreas semelhantes. A pesquisa científica neste ramo caminha a passos curtos, 

uma vez que são poucos os geocientistas brasileiros que produzem conteúdo sobre a 

ciência forense. Este fato reflete no cotidiano da Polícia Federal, a qual, até então, 

não possui uma rotina de coleta e analise de microvestígios de solo em local de crime. 

Além da Geologia Forense, a análise geoespacial tem se mostrado uma 

ferramenta importantíssima para auxiliar nos procedimentos investigativos, 

principalmente nos casos em que o corpo de delito se estende a múltiplos locais, como 

em crimes contra a pessoa ou contra o patrimônio. Busca-se, desta forma, identificar 

certos padrões espaciais que possam auxiliar na conclusão do inquérito policial. 

Como exemplo de análise geoespacial, Hirschfield & Bowers (2001) 

verificaram uma tendência de os agentes delituosos agirem em regiões próximas a 

suas residências, realizando trajetos curtos, raramente percorrendo viagens mais 

longas. 

No Brasil, é crescente o número de roubos e furtos de cargas de viaturas dos 

Correios, onde é possível notar, preliminarmente, a existências de certos padrões 

espaciais na distribuição dos incidentes, como o curto intervalo de tempo entre 

ocorrências situadas no mesmo bairro, avenida ou quarteirão do município. 
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Semelhante com o que já acontece com o Banco Nacional de Perfis 

Genéticos1, um possível banco de dados contendo assinaturas geoquímicas, 

petrológicas, antropogênicas e biológicas de vestígios de solo poderia contribuir com 

a Justiça brasileira e reduzir a taxa de impunidade criminal. Além disso, a partir do 

momento em que um meio de prova pericial é inserido nos autos de um processo, 

contestações feitas com base nos princípios constitucionais do contraditório e ampla 

defesa colaborarão para uma pesquisa científica mais sofisticada, padronizada, com 

menos erros e maior controle da cadeia de custódia. 

A seguir, serão detalhados os objetivos gerais e específicos deste trabalho. 

1.2 OBJETIVOS 

Este projeto terá como objetivo geral, portanto, dar início a um banco de dados 

georreferenciado de microvestígios de solos para fins forenses, contendo informações 

a respeito de seus constituintes minerais (naturais e antropogênicos) e biológicos, 

além de resultados analíticos de geoquímica mineral, a fim de se aprimorar as técnicas 

de investigação por parte da Polícia Federal, possibilitando possíveis correlações de 

tipos de solo e de microvestígios no futuro de médio a longo prazo. Além disso, se 

buscará incentivar o ato da coleta de solo em local de crime por parte dos peritos 

criminais. 

Para cumprir o objetivo geral, propõe-se os seguintes objetivos específicos: 

• Padronizar um método de separação dos constituintes macroscópicos 

minerais (naturais e antropogênicos) e biológicos dos vestígios de solo 

coletados. 

• Submeter as alíquotas subdivididas para análises geoquímicas diversas, 

com o propósito de validar os métodos discutidos. 

• Desenvolver um mapa interativo com banco de dados integrado ao 

Sistema de Criminalística da Polícia Federal. 

• Concluir e alimentar o banco de dados georreferenciado com os 

resultados analíticos obtidos, conectando as informações com os dados 

das ocorrências. 

                                            
1 Criado pelo Decreto nº 7.950/2013, o Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPF) contém dados 

genéticos tanto de vestígios coletados em local de crime quanto de indivíduos condenados e 
identificados criminalmente, além de pessoas desaparecidas. O BNPG permite cruzar estes dados 
para identificar coincidências e, assim, auxiliar em investigações. 
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2 O ESTADO DA ARTE 

 

2.1 OS AVANÇOS RECENTES DA GEOLOGIA FORENSE 

 

O desenvolvimento de técnicas de geoprocessamento forense e aplicação da 

análise do solo como elemento de prova e objeto de perícia está relativamente mais 

avançado em países como o Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, com a atuação 

de pesquisadores pioneiros internacionalmente reconhecidos, como Lorna Dawson, 

Robert W. Fitzpatrick, Alastair Ruffell, Jennifer McKinley, Raymond C. Murray, Bill 

Schneck e Rosa Maria Di Maggio, todos membros da Initiative on Forensic Geology 

(IFG), ligada a União Internacional das Ciências Geológicas (IUGS). No Brasil, 

destacam-se principalmente as pesquisas realizadas em conjunto com peritos 

criminais de órgãos de segurança pública, como a Polícia Federal e a Polícia Civil do 

Distrito Federal (DF). 

Quanto ao geoprocessamento forense, Ruffell & McKinley (2008) relatam que 

o mapeamento de crimes busca solucionar questões como a localização de certos 

elementos do corpo de delito, a existência de padrões geográficos, as mudanças 

ocorridas no ambiente ao longo do tempo e as implicações espaciais que 

determinadas ações ocorridas no delito causariam. 

Segundo Dawson & Hillier (2010), o solo constitui uma forte evidência capaz 

de conectar um suspeito ou um objeto à uma determinada posição no espaço, 

principalmente devido à sua alta transferibilidade e ubiquidade - assim, a análise do 

conteúdo orgânico e inorgânico do solo pode prover informações complementares e 

independentes a respeito de sua origem geológica, além da fauna e flora contida no 

meio. Devido a isto, o solo pode ser usado para fins investigativos durante o inquérito 

policial com o propósito de validar ou comparar vestígios e, portanto, pode ser incluído 

nos autos para ser apresentado nas oitivas e nas audiências de ações penais (Dawson 

& Hillier, 2010). 

Salvador et al. (2013) definem os microvestígios como vestígios diminutos 

preservados em local de crime que podem servir de indícios de prática delituosa. Além 

disso, a sua confiabilidade dependerá dos procedimentos de amostragem, métodos 

de preservação das amostras e segurança nas cadeias de custódia, uma vez que uma 

simples contaminação pode resultar numa mudança de entendimento da dinâmica 

criminosa. Segundo os referidos autores, os microvestígios de origem mineral podem 



7 
 

 

ser naturais, como minerais, rochas e microfósseis, ou antropogênicos, como 

materiais de construção, vidros, plásticos, tintas e fibras. Já os componentes 

biológicos incluem pólens, sementes, cabelos, pêlos, madeira, tecidos e células 

orgânicas e organismos macro e microscópicos, como insetos, fungos e bactérias. 

Fitzpatrick et al. (2017) descrevem cinco investigações criminais de 

homicídios tentados e consumados, abuso sexual e sequestro em que a análise do 

solo ocupou um papel fundamental no entendimento dos delitos, onde a cor, textura, 

granulometria, composição química, mineralógica e antropogênica do material pôde 

indicar alto grau de compatibilidade dos vestígios questionados. 

Melo et al. (2008) caracterizaram os solos da Região Metropolitana de Curitiba 

para fins forenses, abrangendo os bairros do Sítio Cercado, Cajuru, Cidade Industrial 

de Curitiba, Alto Maracanã e Rio Grande. Através da análise química, física e 

mineralógica, obteve-se 56 variáveis quantitativas do solo, onde apenas 16 delas 

permitiram agrupar as amostras em 10 conjuntos distintos. 

Di Maggio (2016) apresentou três estudos de caso onde o conteúdo 

antropogênico do solo representou um indício mais significativo que a sua composição 

natural. Em uma das situações, os vestígios de solo coletados nos sapatos do suspeito 

e na cena do crime continham, ambos, fragmentos de materiais antropogênicos 

específicos. Uma vez que estes materiais não estão presentes em todos os 

ambientes, mas em cenários associados a atividades específicas, incluindo o local do 

crime, pôde-se confrontar e correlacionar os vestígios. 

No Brasil, nas poucas situações isoladas em que o solo foi aplicado como 

instrumento de investigação, não houve uma preocupação em analisar 

separadamente o conteúdo biológico e antropogênico. Para que isto seja possível, é 

necessário separar fisicamente a matéria orgânica do solo, principalmente a fração 

macroscópica. Elliott & Cambardella (1990) sugerem, como método de ruptura dos 

agregados de solo e conteúdo vegetal, a aplicação de sonicação e centrifugação. Já 

para a separação física, indicam o peneiramento, a sedimentação e a densimetria.  
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2.2 O PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) PARA COLETA DE 

VESTÍGIOS DE SOLO 

 

Testoni et al. (2018) desenvolveu um Procedimento Operacional Padrão 

(POP) para a coleta de solo em locais de crime, especificando a profundidade e o 

perímetro ideal para a coleta de amostras-padrão. Quando identificado um indício de 

transferência de material por parte do suspeito, como vestígios lofoscópicos (traços e 

padrões formados pelos relevos da epiderme humana), marcas de pisada ou de 

bandas de rodagem, uma amostra de solo é coletada no ponto observado, e outras 

quatro amostras coletadas ao seu redor, próximo aos vértices de uma área de 

aproximadamente 2,25 m² (Figura 1), sendo todas em uma profundidade máxima de 

5 cm. 

 

Figura 1 – Representação esquemática do perímetro de amostragem de solo segundo o 
Procedimento Operacional Padrão (POP). Fonte: Testoni et al. (2018). 

 

Testoni et al. (2018) realizou amostragens em quatro locais distintos nos 

municípios de Curitiba e Colombo (Figura 2). Para cada local, 13 amostras foram 

coletadas, sendo 7 delas através do procedimento descrito acima e o restante em 

áreas próximas, para averiguar a semelhança com as demais. Totalizaram, então, 52 

amostras, as quais foram submetidas a secagem e remoção de matéria orgânica, 

óxidos de Fe e Al e aluminossilicatos de baixa cristalinidade (Testoni et al., 2018). Em 

seguida, as amostras foram analisadas por Termogravimetria, Difratometria de Raios-
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X (DRX) e Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente 

(ICP-AES). 

 

 

Figura 2 – Locais de amostragem na simulação do Procedimento Operacional Padrão (POP). FONTE: 
Testoni et al. (2018). 

 

Através de 48 variáveis, pôde-se agrupar as alíquotas em quatro conjuntos 

distintos, por meio do Índice de Bray-Curtis (Figura 3). Apesar dos resultados 

satisfatórios, não há um método único que atenda todas as demandas que uma 

análise forense ou uma investigação criminal possam gerar. Por isso, alterações 

devem ser feitas, tendo como base a disponibilidade de equipamentos analíticos e a 

natureza do material questionado. 
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Figura 3 – Análise de agrupamento utilizando o grau de similaridade Bray-Curtis para as amostras 
coletadas. FONTE: Modificado de Testoni et al. (2018). 

 

2.3 O VALOR PROBATÓRIO DO VESTÍGIO NO PROCESSO PENAL 

  

Uma vez que o inquérito policial (IPL) possui caráter inquisitivo, sem ampla 

defesa ou contraditório, o mesmo age como peça meramente informativa, destinada 

tão somente a autorizar o exercício da ação penal. O valor probatório de um IPL é 

reduzido e, assim, o magistrado não pode definir uma sentença condenatória com 

base apenas nas provas produzidas durante esta fase – entretanto, nada impede que 

este absolva, já que neste caso não há nenhum prejuízo ao acusado. Assim, não se 

pode atribuir às provas nele colhidas o mesmo valor que se atribui às provas colhidas 

no processo penal (este sim realizado sob a égide dos princípios constitucionais do 

contraditório e ampla defesa). 

A exceção para esta regra são as provas cautelares, não repetíveis ou 

antecipadas; incluindo, neste conjunto, as provas periciais. Quanto a este tipo de 

prova, o Código de Processo Penal (CPP) adotou o sistema liberatório de apreciação 

da prova pericial, no qual o juiz não é obrigado a aceitar o que foi atestado pelo perito. 

Segundo o Art. 182 do CPP, o juiz não ficará adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-

lo ou rejeitá-lo, parcial ou completamente. Entretanto, a jurisprudência admite que o 

magistrado não pode negar a afirmação dos peritos com relação à existência do corpo 

de delito. 

Sendo assim, o juiz não poderá rejeitar a declaração do perito sobre a 

existência de vestígios de solo no local do crime, entretanto, através do sistema do 

livre convencimento (ou verdade real), possui a liberdade de não aceitar os 
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argumentos a respeito da similaridade ou não entre dois ou mais vestígios. 

Justamente por isso, os laudos periciais devem ser dotados de uma impecável 

qualidade técnico-científica, obtida através de excelente fundamentação teórica, 

precisão analítica, metolodogia padrão e, principalmente, garantia da cadeia de 

custódia. 

 

2.3.1 O papel da Geologia Forense em casos reais 

 

Fitzpatrick et al. (2009) investigaram um caso de omissão de socorro, onde 

dois suspeitos teriam evadidos do local após causarem um acidente de trânsito. 

Durante a fuga, um deles foi visto atravessado um rio, passando pelo seu depósito de 

barra em canal e desaparecendo em seguida. Posteriormente, este suspeito foi preso 

pela polícia local e seus sapatos foram apreendidos para análise do solo aderido. Para 

fins de comparação, foram amostrados os sedimentos fluviais da drenagem 

mencionada, além de outros locais citados como álibis. As amostras coletadas in loco 

foram separadas granulometricamente na fração <50 µm e submetidas a análises de 

Microscopia, Difratometria por Raios-X (DRX) (Figura 4) e Espectroscopia de 

Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). 

 

Figura 4 – Comparação entre os padrões de difratometria de raios-X entre as amostras questionadas. 
(a) amostra da sola do sapato do suspeito; (b) amostra de sedimento do depósito de barra em canal 

(fração <50 µm). FONTE: Fitzpatrick (2009). 
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Nota-se, a partir do difratograma da Figura 4, um alto grau de similaridade entre 

as amostras coletadas na sola do sapato do suspeito e no depósito de barra em canal 

do rio em que o mesmo foi visto atravessando. Esta mesma relação foi observada nos 

resultados de FTIR (Figura 5) e de composição mineralógica. Quando confrontado 

com as amostras de solo dos álibis, um grau muito baixo de semelhança foi 

identificado (Fitzpatrick et al., 2009). 

 

Figura 5 – Comparação entre os espectros de reflectância no infravermelho das amostras 
questionadas. (a) linha preta (SHOE): amostra da sola do sapato do suspeito; linha cinza (LRJ-1): 
amostra de sedimento do depósito de barra em canal (fração <50 µm). FONTE: Fitzpatrick (2009). 

 
Pôde-se concluir, portanto, que existe uma probabilidade muito alta das 

amostras de solo coletadas diretamente nas vestes do suspeito serem provenientes 

do mesmo ambiente das amostras coletadas no depósito fluvial, corroborando com a 

prova testemunhal do acusado. Parcialmente devido ao resultado dessas análises, o 

réu foi considerado culpado pela suprema corte australiana. 

Di Maggio (2016) relata diversos casos em que o conteúdo antropogênico ou 

biológico do solo foi essencial para correlacionar amostras confrontadas. Em um 

episódio de vandalismo a um estabelecimento de manutenção automotiva, diversas 

janelas e equipamentos foram quebrados no interior do local. Alguns dias após, dois 

suspeitos foram presos e o solo contido em seus sapatos foram colhidos para análise. 

Além disso, para comparação, foram coletadas na fachada do comércio amostras de 

solo, as quais continham, visivelmente, pequenos fragmentos de tinta e vidro. As 

amostras coletadas foram encaminhadas para análises de Difratometria de Raios-X 

(DRX), Microscopia Estereoscópica e Espectroscopia Raman. Os resultados 

indicaram que todas as alíquotas de solo continham microesferas de vidro (Figura 6a 
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e 6b), pigmentos azuis de tinta (Figura 6c e 6d) e fragmentos industriais de anatásio 

e rutilo (Figura 6e e 6f), todos utilizados de forma industrial pelo estabelecimento. Além 

disso, os picos difratométricos foram concordantes entre os vestígios analisados, 

assim como as proporções das assembleias mineralógicas. 

As análises demonstraram, portanto, que as amostras de solo questionadas 

apresentam alto grau de similaridade, fato este que é resultado principalmente da 

composição antropogênica dos materiais. Conclui-se, assim, que há grande chance 

de ter havido um contato físico entre os sapatos dos suspeitos e o local do atentado. 

 

Figura 6 - Vestígios antropogênicos encontrados nas amostras de solo confrontadas: microesferas de 
vidro (a, b), pigmentos azuis de tinta (c, d) e fragmentos industriais de rutilo e anatásio (e, f). A primeira 
coluna representa os microvestígios coletados nos sapatos dos suspeitos e a segunda daqueles 
colhidos in loco. FONTE: Di Maggio (2018). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Uma vez que as informações a respeito da Polícia Federal são extremamente 

confidenciais, os dados sigilosos devem permanecer nos servidores da instituição e, 

portanto, não é aplicável qualquer SIG que possua armazenamento online, na núvem. 

Desta forma, foi desenvolvido um mapa dinâmico utilizando a plataforma ESRI Web 

AppBuilder, em linguagem Javascript, integrando as informações com o Sistema de 

Criminalística da PF. Este mapa permitirá a aplicação de ferramentas de 

geoprocessamento para a melhor visualização das ocorrências policiais, como mapas 

de calor e cenas de sensores remotos. 

Os dados utilizados serão provenientes de 20 amostras de solo coletadas por 

Testoni et al. (2018) em simulações controladas (Tabela 1), nos municípios de Curitiba 

(bairros Boa Vista e Santa Cândida) e Colombo (bairros Guaraituba e Guarani) – a 

localização das amostras pode ser observada na Figura 7. 

Tabela 1 – Relação das amostras colhidas por Testoni (2018) que serão analisadas. 

Amostra Código Local Bairro 
Coordenadas (UTM 22 S) 

X (m) Y (m) Z (m) 

1 

L1 

Quadrante 

Santa 
Cândida 678.203 7.192.226 937 

2 Quadrante 
3 Quadrante 
4 Quadrante 
5 Vestígio - Sapato 
6 

L2 

Quadrante 

Guarani 682.747 7.192.633 924 
7 Quadrante 
8 Quadrante 
9 Quadrante 
10 Vestígio - Sapato 
11 

L3 

Quadrante 

Guaraituba 683.189 7.195.492 910 
12 Quadrante 
13 Quadrante 
14 Quadrante 
15 Vestígio - Sapato 
16 

L4 

Quadrante 

Boa Vista 676.186 7.190.193 925 
17 Quadrante 
18 Quadrante 
19 Quadrante 
20 Vestígio - Sapato 
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Figura 7 – Mapa de localização dos pontos de amostragem por Testoni et al. (2018), exibindo as 
unidades litoestratigráficas regionais mapeadas pela Mineropar (Folha Curitiba). Os locais de coleta 
correspondem aos pontos L1, L2, L3 e L4, situados nos municípios de Curitiba e Colombo. 
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Amostras de casos reais de locais de crime atendidos pela equipe de peritos 

de sobreaviso (plantão) do SETEC/SR/PF/PR também serão analisadas, omitindo as 

informações confidenciais. Três situações distintas foram selecionadas: a primeira 

refere-se a uma ocorrência de assalto à banco com explosão de caixas eletrônicos, 

onde foi coletada a amostra de solo C1 contida na guia da calçada próxima ao local 

(Figura 8a, b). 

 

Figura 8 – Ocorrências atendidas pelo SETEC/SR/PF/PR em que foram encontrados e coletados 
vestígios de solo. As setas brancas indicam os locais em que foram coletadas as amostras.  
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O segundo caso está relacionado à apreensão de entorpecentes encontrados 

no interior de um contêiner em um porto, cujas embalagens encontravam-se 

impregnadas com solo (Figura 8c, d), gerando a amostra B1; e, por último, foram 

coletadas 5 amostras de solo (A1-A5) retidas no pedal e no assoalho de um veículo 

abandonado durante a fuga de suspeitos após assalto a banco (Figura 8e, f), assim 

como amostras de solo ao redor do veículo, para comparação; uma amostra de solo 

(D1) também foi coletada no pedal de um veículo abandonado que teria sido utilizado 

em uma tentativa de roubo de carga na rodovia. Totalizaram, assim, 8 amostras. 

Vestígios de solo também foram coletados em embalagens plásticas de 

tabletes de cocaína que foram apreendidos pela Polícia Federal (Figura 9). 

 
Figura 9 – Vestígios de solo encontrados nas embalagens de tabletes contendo cocaína. 
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A fim de se padronizar os procedimentos de separação dos constituintes do 

solo, serão aplicadas as técnicas de: 

• Separação granulométrica por pipetagem, tendo como base o item 2.2.98 

da NBR 6502/1995; 

• Análise granulométrica, em granulômetro a laser CILAS modelo 1064, na 

faixa de 0,04 a 500 micrômetros (µm). 

• Separação magnética, utilizando-se imã comum. 

• Utilização do comparador espectral de vídeo Foster + Freeman VSC 5000® 

e Regula 4307®. 

• Secagem do material em estufa da Thermo Scientific® modelo 

StabiliTherm™. 

Houve uma etapa de identificação e catação manual dos elementos 

antropogênicos utilizando-se microscópio Leica® modelo Z6 APO e lupa 

estereoscópica Zeiss® modelo Stemi 2000-C. Por fim, a fração mineral natural 

separada será encaminhada para espectroscopia em: 

• Espectrômetro de Infravermelho com Transformada de Fourier da Thermo 

Scientific® modelo Nicolet 380 Smart Orbit™, com processamento dos 

dados no software OMNIC™ Specta. 

• Espectrômetro Raman portátil da DeltaNu® modelo ReporteR™; 

• Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) Bruker® 

Avance™ 400 MH, com sonda para sólidos CP/MAS operando a 9,4 Tesla, 

com amostras empacotadas em um rotor de zircônia de 4 mm. Os 

espectros foram adquiridos com as amostras girando no ângulo mágico 

(54,74°) a uma velocidade de 5 kHz. Foram observados os núcleos de 13C 

a 100,57 MHz, 27Al a 104,27 MHz, 29Si a 79,50 MHz e de 31P a 161,98 MHz. 

 

O resultado foi armazenado em banco de dados georreferenciado, com 

acesso somente via Intranet, pela rede da Polícia Federal. 
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4 PROCESSOS E ETAPAS DE SEPARAÇÃO DE MICROVESTÍGIOS 

 

Após realizada a coleta do vestígio de solo pelos peritos segundo o 

Procedimento Operacional Padrão (POP) de Testoni et al. (2018), o material é 

destinado ao laboratório para dar início aos processos de separação de seus 

constituintes (Anexo I). Preliminarmente, caso seja relevante investigar com detalhe a 

composição da fauna microscópica contida no solo, uma alíquota secundária (amostra 

B) deve ser colhida no local e selada de imediato, com o propósito de evitar a 

contaminação externa para a análise metagenômica. Por sua vez, a amostra A, 

primária, deve ser encaminhada para a secagem em temperatura ambiente (Figura 

10). 

 

 

Figura 10 – Fluxograma dos processos iniciais de separação do solo. No local de crime, o material 
deve ser colhido em duplicata, gerando as amostras A e B. 

Alguns procedimentos devem ser seguidos para preservar a composição 

original e a cadeia de custódia do vestígio. O material deve ser colhido e armazenado 

em recipientes estéreis, identificados e lacrados em envelope plástico de segurança. 

O perito responsável deve fotografar os locais em que coletou o solo, especificando, 

quando necessário, a profundidade de coleta. Além disso, é essencial que sejam 

registradas as coordenadas geográficas ou métricas do local, preferencialmente em 

um sistema de referência geodésico oficial (SIRGAS 2000 ou WGS 1984). Esta 

informação será imprescindível durante o estudo da geologia regional e a análise 

espacial das ocorrências. 
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4.1 FASE DE OBSERVAÇÃO PRELIMINAR 

 

Secada a amostra, a mesma deve ser encaminhada para análise por 

estereomicroscopia, onde será subdividida em três alíquotas distintas através da 

catação manual. Serão identificadas e armazenadas separadamente as frações 

antropogênicas, minerais e biológicas macroscópicas (Figura 11). Devido à 

impossibilidade de separação completa entre estes dois últimos componentes por 

esse método, a fração mineral pode conter traços de elementos biológicos, devido a 

existência de agregados de argila e silte. 

 

Figura 11 - Fluxograma das etapas de observação preliminar e subdivisão da amostra em três 
alíquotas distintas por catação manual. 

Durante esta etapa, devem ser observados aspectos como cor, textura, 

estrutura, forma, brilho e tamanho. As alíquotas separadas serão, em seguida, 

encaminhadas para suas respectivas análises individuais. Devem ser mantidos, aqui, 

os mesmos procedimentos de segurança seguidos anteriormente. 
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4.2 COMPONENTES ANTROPOGÊNICOS 

 

Após separados preliminarmente, os componentes antropogênicos devem ser 

descritos individualmente, fotografados e submetidos a diferentes processos para 

auxiliar na sua identificação exata, tendo como base suas propriedades espectrais, 

magnéticas e densimétricas (Figura 12). Caso julgue-se necessário, pode-se fazer uso 

da Espectroscopia Raman para obter informações a respeito das características 

químicas e estruturais da amostra. 

 

Figura 12 – Fluxograma das etapas de separação dos componentes antropogênicos do solo. Os 
métodos utilizados incluem a comparação espectral, separação magnética, uso de mesa vibratória e 

Espectroscopia Raman, quando necessário. 

O comparador espectral de vídeo permite a identificação de materiais que 

refletem luz ao serem incididos por radiação nas faixas do ultravioleta e infravermelho, 

sendo possível visualizar o fenômeno da fluorescência ou fosforescência – incluem-

se, aqui, alguns pigmentos para tintas, fragmentos de tecidos ou determinados 

produtos industriais. 

Já a separação magnética atua na diferenciação de materiais de alta 

susceptibilidade magnética (principalmente os ferromagnéticos), como aços e ligas 
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metálicas de ferro, níquel, cobalto e cromo. Por sua vez, o uso da mesa vibratória 

auxilia na separação gravimétrica de diferentes materiais, como fragmentos de fibras 

sintéticas, polímeros, metais, vidros e madeiras. 

Quando submetidas as amostras A1-A5, B1, C1 e D1 à separação de 

componentes antropogênicos, pôde-se individualizar alguns componentes, conforme 

exibido na Figura 13. Distinguiu-se, assim, pequenos fragmentos de corda (13a), 

caliça (13b), vidro (13c), fibras (13d), fios têxteis (13e) e polímeros (13f). 

 

Figura 13 – Componentes antropogênicos encontrados nas amostras A1-A5, B1, C1 e D1 analisadas. 
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4.3 COMPONENTES MINERAIS 

Retirados os componentes antropogênicos e parte dos biológicos, resta assim 

a fração mineral do solo, a qual é constituída por grãos de diversas espécies minerais 

e pode apresentar uma alta variação granulométrica, contendo desde argila à 

grânulos. Apesar disso, todas as classes granulométricas possuem sua importância 

do ponto de vista forense. Segundo Fitzpatrick et al. (2009), o solo tem uma forte 

capacidade de transferência e retenção em objetos, principalmente a sua fração fina 

(argila e silte) de até 100 µm, a qual pode ocorrer em pequena quantidade nas 

amostras. A fração grossa, por sua vez, possui baixa taxa de retenção, mas pode 

apresentar em sua composição minerais pesados que, quando identificados e 

quantificados, representam uma nova assinatura do solo, servindo de parâmetro para 

confronto de amostras. 

Sendo assim, serão discutidos a seguir métodos para separação 

granulométrica do solo e técnicas analíticas para caracterizar quimica e 

mineralogicamente estas frações. 

 

4.3.1 Separação granulométrica 

A separação granulométrica por ensaio de sedimentação tem como princípio 

a Lei de Stokes, a qual define a força de fricção sofrida por partículas esféricas que 

atravessam fluidos em regime de fluxo laminar com número de Reynolds menores que 

0,2 (Lima & Luz, 2001). Segundo Stokes, tal resistência é função da viscosidade do 

fluido e da velocidade de sedimentação da partícula, sendo este último diretamente 

proporcional à aceleração da gravidade e à densidade do fluido e da partícula, além 

de seu diâmetro. Desta forma, grãos de diversos tamanhos terão velocidades de 

sedimentação distintos e, portanto, depositarão em tempos diferentes. Sendo assim, 

durante a separação granulométrica definida pela NBR 6502/1995, são pipetados os 

sedimentos a profundidades e intervalos de tempo previamente definidos, de acordo 

com a dimensão dos grãos que se pretende extrair. 

A fim de se investigar o potencial forense de diferentes classes 

granulométricas, foram adotados os intervalos de pipetagem definidos por Palenik 

(2007), o qual subdivide a amostra em três alíquotas distintas: (a) fração grossa, que 

precipita imediatamente no fundo da proveta; (b) fração fina A, a qual precipita nos 

primeiros 10 minutos de ensaio; e (c) fração fina B, com tempo de deposição superior 
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a 10 minutos (Figura 14). Uma vez que o solo geralmente encontra-se com seus grãos 

aglomerados devido à presença de argila, torna-se necessária a utilização de um 

defloculante para dispersar o material - assim, optou-se por usar o sal pirofosfato de 

sódio (Na4P2O7). Durante o processo, alguns componentes biológicos macroscópicos 

podem estar presentes em suspensão, devendo-se retirá-los e armazená-los com os 

demais para posterior análise. 

 

 
Figura 14 – Etapa de separação granulométrica da fração mineral do solo, gerando três 

alíquotas distintas de acordo com o tempo de sedimentação. 
 

Traçando-se as curvas granulométricas (Figura 15) das frações finas A e B 

das amostras 8, 13 e 14, pôde-se observar, em concordância com a Lei de Stokes, 

que a porção mais fina (B), de diâmetro médio 0,010 mm, corresponde a fração que 

demorou maior tempo para sedimentar, ao contrário da amostra A, de diâmetro médio 

0,036 mm. Assim, a fração fina B apresenta maior probabilidade de retenção e 

transferência entre objetos em uma cena de crime e, portanto, deverá ser utilizada em 

análises geoquímicas comparativas. 
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Figura 15 – Curvas granulométricas cumulativas em base logarítimica das amostras 8, 13 e 14 

submetidas ao ensaio de sedimentação. Classificação segundo Wentworth (1922). 
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4.3.2 Análises químicas e mineralógicas 

Uma série de métodos analíticos podem ser usados para refinar a 

caracterização das amostras. Para estes exames, deve-se utilizar a fração fina B, já 

separada através do ensaio de sedimentação. Várias técnicas de análises químicas e 

mineralógicas podem ser realizadas, porém aquelas que melhor geram resultados 

significativos para o âmbito forense são: (a) espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR); (b) espectroscopia Raman; (c) espectroscopia por 

ressonância magnética nuclear (RMN); espectroscopia de fluorescência de raios-X 

(FRX) e espectroscopia por difração de raios-X (DRX) (Figura 16). 

Cada resultado gerado representa uma assinatura específica do solo e, 

quando analisadas em conjunto para comparação entre amostras, aumentam o fator 

de segurança e tornam o grau de similaridade mais confiável. Segundo Murray & 

Tedrow (1991), dois objetos jamais possuem exatamente as mesmas características, 

mesmo que sejam provenientes do mesmo ambiente físico. A discrepância entre duas 

amostras aumenta conforme se aprofunda no detalhamento de ambas, entretanto, 

deve-se atentar à potencial natureza não-representativa e subjetiva quando se analisa 

qualitativamente alíquotas diminutas de amostra (Pye, 2004), como no caso das 

técnicas de microscopia eletrônica de varredura ou transmissão (MEV ou MET). 

 
Figura 16 – Fluxograma das etapas de análises químicas e mineralógicas. Os resultados 

obtidos são inseridos no banco de dados do SIG forense. Métodos não-destrutivos devem ter prioridade 
na ordem das análises. 
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Caso uma análise de FRX confirme a existência de carbonato na amostra, é 

aconselhável a análise isotópica de δ18O e δ13C, caso a situação exija este nível de 

detalhamento. Após realizadas todas as análises, os resultados são armazenados no 

banco de dados georreferenciado encontrado nos servidores internos da Polícia 

Federal, assim como no banco de dados dos softwares respectivos de cada técnica 

analítica. 

Espectroscopia de Infravermelho 

Esta técnica tem como objetivo investigar as bandas de absorção no espectro 

do infravermelho (400 a 4000 cm-1) relacionada a energia de vibração molecular de 

grupos funcionais presentes na amostra (Robertson et al., 2013), como ligações O-Si-

O, Al-O-H, Al-O-Si, Si-O-Si, Fe-O, Ti-O e C-H, comuns na assembleia mineral de solos 

devido à presença de silicatos e aluminossilicatos. 

A FTIR tem como principal vantagem a rapidez de análise (cerca de alguns 

segundos) e de preparação da amostra, onde é necessário apenas a sua maceração 

com almofariz e pistolo de porcelana. A espectroscopia de infravermelho permite ter 

uma noção qualitativa do panorama geral da amostra, como a existência ou não de 

argilominerais, matéria orgânica, água ou demais minerais cristalinos. 

Foram submetidas à análise por este método as frações finas B (>10 min) das 

amostras 8, 13 e 14, cujos espectros de transmitância podem ser visualizados na 

Figura 17.  

 

 
Figura 17 – Espectrograma 

das amostras 8, 13 e 14 em 
termos de percentual de 
transmitância de radiação na 
faixa do infravermelho (500 a 
4000 cm-1). 

 
É possível notar, neles, diferenças e semelhanças nas composições químicas 

dos solos. Por exemplo, nos três casos, os espectros na faixa dos argilominerais são 
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similares (entre 3500 e 3700 cm-1), entretanto o mesmo não ocorre quando se observa 

a região de absorção dos compostos orgânicos (próximo de 1600 cm-1), os quais estão 

em maior concentração na amostra 13. 

Já na faixa de absorção dos minerais cristalinos (500 a 1000 cm-1), os 

espectros são semelhantes, indicando que as amostras podem apresentar 

assembleias minerais concordantes entre si. A presença de quartzo pode ser 

explicada através de bandas de vibração assimétricas do grupo Si-O em torno de 720 

cm-1; vibrações Al-O próximas de 650 cm-1 indicam a existência de feldspato alcalino 

nas amostras; já na região de 950 cm-1, os picos de absorbância revelam a presença 

de caolinita ou ilita nos solos (Saikia et al., 2016). Um indicativo de carbonato é 

absorção de radiação infravermelha na faixa de 1500 cm-1. Entre 3600 e 3800 cm-1, 

espectros de vibração por estiramento do grupo OH são observáveis (Saikia et al., 

2016), contidos principalmente nos aluminossilicatos hidratados, como os 

argilominerais. 

Assim, a utilização desta técnica analítica trás resultados satisfatórios na 

caracterização químico-estrutural da amostra. Quando comparadas as três amostras 

entre si, se obteve um grau de similaridade próximo de 90%. Sozinho, este valor não 

é significativo o suficiente para ser usado como meio de prova no âmbito processual 

penal. Portanto, deve-se buscar sempre realizar uma série de análises para qualificar 

melhor o objeto de estudo. 

Espectroscopia Raman 

Esta técnica baseia-se no fenômeno do espalhamento inelástico da radiação 

incidente sobre a superfície de um material que, ao ser retransmitida, reflete as suas 

propriedades estruturais (Rodrigues & Galzerani, 2012). Semelhante ao FTIR, o 

espectro do Raman pode compreender as faixas do infravermelho entre 4000 e 10 

cm-1. Da mesma forma, as informações obtidas pela amplitude das bandas referem-

se às frequências vibracionais das moléculas presentes na amostra (Bumbrah & 

Sharma, 2015). A principal limitação da espectroscopia Raman surge a partir do 

fenômeno da fluorescência ocasionada por relaxamento de elétrons energeticamente 

excitados por fótons de um nível vibracional de alta para um de baixa energia – 

processo esse cuja duração é cerca de mil vezes maior que o espalhamento Raman. 

Caso ocorra fluorescência, sua banda de absorção irá interferir e ocultar o espectro 

Raman (Horiba Scientific, 2005). 
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No caso da análise de solo, a principal causa da fluorescência é a presença 

de húmus na amostra. Conforme mostrado na Figura 18, os espectros Raman das 

amostras 8, 13 e 14 foram suprimidos pela intensa radiação produzida pela 

fluorescência da matéria orgânica, inviabilizando a técnica para análise de solos 

orgânicos. 

 
Figura 18 – Espectrograma das amostras 8, 13 e 14 em termos de intensidade de radiação 

espalhada (u.a., unidade arbitrária) por energia da onda (300 a 2.500 cm-1). 
 

Uma solução para este problema foi desenvolvida por Zhang et al. (2010) e 

baseia-se na aplicação do algoritmo air-PLS (adaptive iteratively reweighted penalized 

least squares) para subtrair as bandas da fluorescência do espectro Raman. O método 

consiste na correção da linha de base através da mudança dos pesos utilizados na 

soma dos quadrados dos erros (sum of square errors). Após o tratamento dos dados 

espectrais do Raman com o algoritmo air-PLS em plataforma MATLAB, os sinais 

foram atenuados e os ruídos removidos através do método da média adjacente 

(Figura 19). Foi possível, assim, perceber as bandas de maior intensidade Raman das 

amostras de solo. Uma similaridade é observável entre os espectros das amostras 13 

e 14, coletadas no mesmo local, e uma discrepância destas com a amostra 8, 

pertencente a outra região. Maiores interpretações acerca da estrutura química podem 

ser feitas a partir da análise comparativa com padrões analíticos. Entretanto, apenas 

a observação dos espectros já permite notar semelhanças entre as amostras. 
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Figura 19 – Espectrograma das amostras 8, 13 e 14 em termos de intensidade de radiação 

espalhada (u.a., unidade arbitrária) por energia da onda (300 a 2.500 cm-1), após tratamento estatístico 
com o algoritmo air-PLS desenvolvido por Zhang et al. (2010). 

 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 

Esta técnica tem como fundamento a propriedade que os núcleos atômicos 

possuem de apresentarem diferentes estados de spin (momento angular intrínseco) 

quando imersos em campos magnéticos, característica essa que é representada pelo 

número quântico I (Pavia et al., 2015). Nesta situação, o spin e a carga das partículas 

geram um momento magnético µ próprio. O fenômeno da ressonância magnética 

nuclear (RMN) ocorre quando uma partícula, em resposta a aplicação de um campo 

magnético externo, é induzida a modificar a orientação de seu spin devido à diferença 

energética existente, sendo este contraste diretamente proporcional à força gerada 

pelo campo magnético (Pavia et al., 2015). A frequência da radiação absorvida é 

quantificada em termos de MHz. Uma vez que os núcleos atômicos apresentam 

diferentes combinações de carga e spin, a ressonância gerada sempre terá valores 

distintos – principalmente porque a população de elétrons ao redor do núcleo produz, 

quando afetados por um campo magnético externo, um ambiente magnético 

específico daquela partícula – a chamada anisotropia diamagnética (Pavia et al., 

2015). 



31 
 

 

Devido a dificuldade em medir exatamente a frequência da ressonância dos 

prótons (uma vez que a diferença absoluta entre átomos distintos é de apenas 

dezenas de Hz), um composto de referência padrão é usado como solvente (TMS, 

tetrametilsilano) e a medição é feita com base na diferença de frequência entre a 

ressonância da amostra e do TMS, ou seja, o quanto houve de deslocamento químico 

(chemical shift) entre ambos (Pavia et al., 2015). A unidade para representação do 

desvio é partes-por-milhão (ppm), sendo zero o valor atribuído para os prótons do 

TMS. Quanto maior for a concentração molar da amostra, maior será a magnitude ou 

intensidade do sinal da ressonância e, portanto, maior será a amplitude dos picos no 

espectro. 

Quando se trata de RMN no estado sólido, nenhum solvente é utilizado e 

aplica-se o método da rotação do ângulo mágico (MAS, magic angle spinning), 

visualizando-se apenas os deslocamentos próprios da amostra. Foram submetidas a 

análise por RMN as amostras A1, A2, A3, A4, A5, B1, C1 e D1, totalizando 8 alíquotas. 

Os núcleos atômicos analisados foram 13C (Figura 20), 29Si (Figura 21), 27Al (Figura 

22) e 31P (Figura 23). 

 

 

Figura 20 – Espectro de RMN-MAS de 13C (δ 240 a 0) das amostras de solos A1-A5, B1, C1 e D1. 
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Figura 21 – Espectro de RMN-MAS de 29Si (δ 75,0 a -330,0) das amostras de solos A1-A5, B1, C1 e 
D1. 

 

Figura 22 – Espectro de RMN-MAS de 27Al (δ 200 a -100) das amostras de solos A1-A5, B1, C1 e D1. 

 



33 
 

 

 

Figura 23 – Espectro de RMN-MAS de 31P (δ 170 a -295) das amostras de solos A1-A5, B1, C1 e D1. 

Apesar da complexidade em interpretar espectros de RMN-MAS, pode-se 

notar, preliminarmente, que a técnica permite distinguir as amostras coletadas em 

locais distintos e, no caso dos vestígios coletados no mesmo ambiente (A1-A5), é 

possível observar um alto grau de similaridade, expresso por meio da existência de 

pontos de concordância de frequências de ressonância de certos núcleos atômicos 

destas amostras. 

No espectro do 13C, a alta concentração de bandas pode ser justificada pela 

presença de carbono orgânico na amostra, na forma de húmus. Não é possível 

encontrar pontos em comum muito expressivos. Quanto ao 29Si, dois picos 

importantes encontram-se destacados no espectro, próximos de -95 e -110 ppm. O 

primeiro, segundo Sherriff & Grundy (1988), refere-se à frequência de ressonância de 

filossilicatos hidratados, como a caolinita. Já o segundo indica o deslocamento no 

grupo Si–O, confirmando a existência de polimorfos do quartzo na amostra – este 

parâmetro, portanto, permite uma diferenciação satisfatória. O espectro do 27Al, por 

sua vez, aponta para a presença de óxidos de alumínio na assembleia mineral, como 

AlO4, AlO5 e AlO6 – nesta análise, a amostra A4 foi a que melhor apresentou um 

contraste com as demais. O 31P, como pode ser observado, registra uma alta 

intensidade de sinais, dificultando na interpretação – a exceção ocorre com a amostra 

B1, cuja resposta espectral apresenta clareza. 
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Verifica-se, portanto, que a técnica RMN-PAS apresenta potencial na 

aplicação forense, permitindo distinguir com detalhe amostras de diferentes tipos de 

solo. Entretanto, mais estudos são necessários para aperfeiçoar a técnica e a 

interpretação das bandas de sólidos inorgânicos. 

 

4.3.3 Análise de minerais pesados 

Após a separação da fração grossa do solo por ensaio de sedimentação, a 

mesma deve ser encaminhada para a remoção de matéria orgânica por ataque de 

peróxido de hidrogênio 30% v/v em banho termostático a 70°C (Testoni et al., 2017). 

Cessada as reações, a amostra é secada em estufa a 60°C. Em seguida, realiza-se a 

etapa de fracionamento densimétrico em bromofórmio usando-se álcool como 

solvente (Melo et al., 2004), com auxílio de funil de decantação, funil de vidro, 

erlenmeyer, suporte universal com nós e garra e papel filtro. Com uma densidade 

próxima de 2,8 g/cm³, afundarão no líquido principalmente os minerais máficos, 

mantendo como sobrenadante os grãos de quartzo, feldspato, carbonato e 

argilominerais, se houverem. 

Feito isso, resta apenas remover, entre os minerais pesados, aqueles de alta 

susceptibilidade magnética (ferromagnéticos), como a magnetita, pirrotita e 

titanomagnetita (Souza & Castro, 2010) – o que pode ser feito utilizando-se um imã 

comum. Entre os minerais pesados diamagnéticos e paramagnéticos de maior 

interesse, estão: zircão, turmalina, rutilo, anatásio, titanita, anfibólio, cianita, 

sillimanita, andaluzita, apatita, piroxênio e ilmenita (Mange & Morton, 2007). 

Na sequência, monta-se uma lâmina permanente usando-se bálsamo do 

Canadá (Melo et al., 2004). Por meio da técnica de microscopia óptica de luz 

polarizada, identificam-se e quantificam-se visualmente os minerais pesados da 

amostra. Deve-se notar, entretanto, que a análise comparativa entre vestígios de solo 

tendo como base seus minerais pesados não deve levar em consideração a proporção 

relativa entre estas espécies minerais, mas sim a informação a respeito da presença 

individual ou não no material questionado – visto que, como se trata geralmente da 

fração mais grossa, esta apresenta maior probabilidade de ter sua composição original 

modificada durante a transferência do solo entre objetos ou vestimentas na cena do 

crime. Entretanto, segundo Vermeesch (2004), para se atingir uma probabilidade 

máxima de 95% de que nenhuma fração com frequência superior a 5% da população 
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seja ignorada, pelo menos 117 grãos devem ser coletados e analisados. Entretanto, 

sabe-se que esta quantidade é geralmente superior à de vestígios de solo coletados 

em local de crime. Por isso, uma análise de minerais pesados deve estar sempre 

acompanhada destes parâmetros estatísticos (probabilidade máxima de não ter 

analisado um grão pertencente a determinada porção do grupo amostral). 

Outros aspectos importantes para se verificar são os parâmetros 

morfométricos dos grãos, como o grau de esfericidade e arredondamento (Suguio, 

2003). A Figura 24 apresenta o fluxograma dos processos de separação de minerais 

pesados, conforme descrito anteriormente. 

 

 
Figura 24 – Fluxograma dos processos de separação de minerais pesados, a partir dos 

contrastes de densidade e susceptibilidade magnética dos grãos. 
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4.4 COMPONENTES BIOLÓGICOS 

A análise forense de solo sob o ponto de vista taxonômico tem sido 

empregada principalmente no ramo da entomologia forense, a qual busca, através de 

estudos a respeito da fauna de insetos e artrópodes presentes em organismos 

vertebrados em decomposição, estimar o intervalo de tempo decorrido desde a morte 

do indivíduo (intervalo post-mortem) (Joseph et al., 2011). Outra aplicação dos 

componentes biológicos do solo é a palinologia forense, ciência que tem como objeto 

de estudo os esporos e pólens fósseis ou modernos coletados em cenas de crimes, 

buscando compará-los quanto sua composição, morfologia e classificação 

taxonômica com vestígios do mesmo gênero encontrados em ambientes, pessoas ou 

objetos que possam estar relacionados ao fato (Mildenhall et al., 2006). 

Um importante componente bioquímico do solo é a sua matéria orgânica, a 

qual é constituída basicamente por húmus e abrange proteínas, carboidratos, ligninas, 

gorduras, celulose e hemicelulose (Dawson et al., 2008). Apesar de compor em média 

5% do conteúdo total, estes compostos orgânicos representam um universo a parte 

do solo, podendo apresentar uma variedade de informações a respeito das condições 

químicas, físicas e biológicas de formação do perfil pedológico. 

4.4.1 Análise indireta da matéria orgânica 

O potencial forense da matéria orgânica do solo não é devidamente explorado 

principalmente em razão da dificuldade de separar e analisar individualmente esta 

fração. Diversos métodos foram criados com a intenção de remover o conteúdo 

orgânico, entretanto todos apresentam algum tipo de problema e nenhum é capaz de 

retirar o conteúdo em sua totalidade, uma vez que uma porção permanece adsorvida 

nas superfícies, nas bordas e entre os grãos minerais (Meier & Menegatti, 1997). 

O método mais amplamente utilizado para remoção do carbono orgânico é o 

ataque por peróxido de hidrogênio (H2O2), cuja eficiência é superior a 93% (Mikutta et 

al., 2005). Apesar desta vantagem, a técnica admite diversos problemas: não atinge 

os compostos quimicamente estáveis e os protegidos por cristais inorgânicos. Além 

disso, também podem provocar mudanças na assembleia mineral do solo através da 

destruição ou alteração de grãos de diversas variedades de mica, como esmectita, 

vermiculita, flogopita e montmorillonita (Drosdoff & Miles, 1938; Üçgül & Girgin, 2002; 

Mikutta et al., 2005). Devido a diminuição do pH, também pode causar a dissolução 
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de minerais carbonáticos (Pingitore et al., 1993). Além disso, óxidos de Mn, Fe e Al 

também são afetados pelo H2O2 (Mikutta et al., 2005). Sendo assim, devido a tais 

circunstâncias e também pela necessidade de preservar a composição original do solo 

(uma vez que se trata de vestígios que poderão ser utilizados como elementos de 

prova em processos penais), recomenda-se a não utilização do peróxido de 

hidrogênio para a remoção de sua matéria orgânica. 

Cox et al. (2000) apresentam um método de abordagem forense do conteúdo 

orgânico do solo pela técnica de FTIR. O procedimento baseia-se na análise 

espectroscópica antes e depois da remoção da matéria orgânica por pirólise em mufla 

a 650°C por 15 minutos, com posterior subtração das bandas inorgânicas do espectro 

original do solo e visualização da assinatura orgânica na faixa de 1600 a 400 cm-1. 

Com base em Yang (2017), a técnica de perda ao fogo (LOI, loss on ignition) consiste 

no tratamento da amostra sob alta temperatura para a remoção dos conteúdos 

orgânicos e voláteis do solo. O problema deste método surge devido a instabilidade 

de certas fases minerais quando submetidas a aquecimento superior a 400°C. 

Segundo o referido autor, a partir desta temperatura se inicia a decomposição da 

hidrocalumita e, conforme se aquece, há a destruição da portlandita (450-500°C), 

calcita (600-700°C), anidrita (600-850°C) e óxido de cálcio (650°C). Além disso, novos 

minerais podem ser formados, como silicato, aluminato e óxido de cálcio (850, 850 e 

650°C, respectivamente). 

Sugere-se, assim, para manter uma margem de segurança, realizar a 

remoção da matéria orgânica em mufla a 350°C por cerca de duas horas (Schulte & 

Hopkins, 1996; Konare et al., 2010). Feito isso, prossegue-se aos procedimentos 

definidos por Cox et al. (2000) já mencionados. Os resultados do FTIR serão 

armazenados na biblioteca do software do equipamento e no banco de dados do SIG 

Forense. 

 

4.4.2 Fração biológica microscópica 

Segundo Lambais et al. (2005), a diversidade microbiana do solo abrange 

indivíduos dos três domínios: Bacteria, Archaea e Eucarya, sendo o primeiro 

encontrado em maior quantidade (cerca de 0,01% de seu volume total) (Galli, 1964). 

Somente em 30 g de solo, mais de 1,5 x 1010 bactérias já foram quantificadas (Torsvik 
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et al., 1990). Estima-se que, no total, existam mais de 30 mil espécies deste grupo 

(Dykhuizen, 2005). 

Os fungos, pertencentes ao terceiro domínio, estão presentes em minoria mas 

são igualmente importantes, pois também cumprem funções bioquímicas essenciais 

para a manutenção do ecossistema presente no solo. Tedersoo et al. (2014) 

identificaram mais de 45 mil espécies de fungos a partir 15 mil amostras de solo 

coletadas ao redor do planeta, sendo 55,7% do filo Basidiomycota, 31,3% do 

Ascomycota, 6,3% do Mortierellomycotina e 4,4% do Mucoromycotina. Devido a 

grande variedade desses organismos e a capacidade de constituirem uma assinatura 

própria do solo, alguns autores têm desenvolvido ferramentas para analisar vestígios 

de fungos em locais de crime. A micologia forense é considerada uma ciência 

relativamente recente, cujos objetivos abrangem: estimar o intervalo post-mortem, 

investigar a causa da morte, analisar espécies-guias farejadoras de cadáveres e 

comparar vestígios micológicos encontrados em suspeitos e cenas de crime 

(Hawksworth & Wiltshire, 2010). 

A análise metagenômica do solo tem o intuinto de examinar sua comunidade 

microbiana através do sequenciamento genético dos indivíduos presentes. A análise 

permite obter informações genômicas a respeito da diversidade de fungos e bactérias, 

permitindo agrupar a população taxonomicamente através da técnica de binning 

(Thomas et al., 2012). Esta classificação é feita com base em similaridades do material 

questionado com sequências genômicas de referência armazenadas em bancos de 

dados (Peixoto, 2010). No ramo forense, Tridico et al. (2014) fez uso da análise 

metagenômica para investigar espécies de bactérias presente em pêlos humanos e 

pôde identificar mais de 20 famílias de bactérias a partir de suas sequências 

genéticas, permintindo agrupar as amostras segundo o gênero do doador e o local de 

origem no corpo. 

Em face dos resultados satisfatórios encontrados na literatura, buscou-se 

aplicar esta técnica nos solos coletados em local de crime. Deve-se atentar, porém, 

que a amostra deve ser coletada em duplicata para evitar contaminação externa e 

enviada de imediato para o laboratório especializado. 
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4.4.3 Fração biológica macroscópica 

Insetos e outros artrópodes podem ser encontrados em praticamente todos 

os tipos de habitats do planeta (Byrd & Castner, 2001), de tal forma que a escolha 

pelos ecossistemas é controlada por fatores como o clima, vegetação, alimento ou 

presença de predadores. Enquanto algumas espécies são encontradas em diversos 

tipos de ambientes, como moscas da Ordem Diptera, outros indivíduos vivem em 

locais específicos, servindo como espécies-guias. O mesmo ocorre com as plantas, 

cujas regiões de abrangência limitam-se a determinados ambientes do planeta 

(Galloway et al., 2001). Desta forma, vestígios entomológicos e botânicos de espécies 

seletivas apresentam potencial forense para estabelecerem conexões entre objetos 

coletados em locais de crime e suspeitos (Galloway et al., 2001). Como método de 

análise, são utilizadas chaves taxonômicas de identificação das espécies através de 

seus caracteres vegetativos (no caso de plantas) ou aspectos 

morfológicos/anatômicos (para insetos). Quanto maior a variedade de organismos 

encontrados, mais precisa será a estimativa da região de origem. 

 

 
Figura 25 – Fluxograma dos processos de classificação taxonômica dos componentes 

biológicos macroscópicos. Análises por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) podem auxiliar na 
caracterização dos indivíduos. 

A Figura 25 descreve as etapas de identificação dos componentes biológicos 

macroscópicos coletados no solo por meio da catação manual ou remoção de 

sobrenadantes durante o ensaio de sedimentação. Caso julgue-se necessário, pode-
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se fazer uso da microscopia eletrônica de varredura (MEV) para auxiliar na 

classificação taxonômica dos indivíduos. Da mesma forma, os resultados devem ser 

inseridos no banco de dados. A Figura 26 exibe alguns componentes encontrados em 

vestígios de solo coletados em embalagens de tabletes de cocaína. 

 
Figura 26 – Componentes biológicos macroscópicos encontrados nos vestígios de solo coletados 

nas embalagens dos tabletes de cocaína. (a), (b), (c), (d) e (e) são indíviduos entomológicos possivelmente 
do subfilo Hexapoda, classe Insecta. (f) grãos com feições morfológicas de sementes. 
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5 O BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADO 

 

Elaborado por meio da plataforma da ESRI Web AppBuilder, o SIG Forense 

consiste em um mapa interativo capaz de representar espacialmente as ocorrências 

policiais (Figura 27a) e aplicar ferramentas de geoprocessamento, como a geração de 

mapas de calor por meio do widget HeatMap ES5, desenvolvido por Beneito (2018), 

o qual utiliza a técnica estatística de distribuição Gaussiana. Além disso, o mapa 

também permite aplicar mapas bases (basemaps), como imagens do satélite 

WorldView-2 de resolução espacial de até 0,5 metro, mapa topográfico e OpenStreet 

Map. É permitido, também, manipular as relações topológicas entre as camadas de 

atributos projetadas no mapa (Figura 28a, b, c). 

O principal desafio na elaboração do SIG surge na necessidade de manter 

todos os dados armazenados nos servidores internos da Polícia Federal. Para isso, 

fez-se uso do widget customizado LocalLayer, desenvolvido justamente com este 

propósito. O banco de dados do sistema pode ser subdividido em duas classes: 

relacionais e não-relacionais. O primeiro refere-se aos dados estruturados (SQL, 

Structured Query Language), com cerca de 400 linhas e 14 colunas, cujos valores de 

entrada apresentam-se padronizados – é aqui onde são registradas as informações 

das ocorrências atendidas pelo SETEC/SR/PF/PR, como números de protocolos, tipo 

e local do fato, endereço, coordenadas geográficas, peritos de plantão que atenderam, 

laudos produzidos, resultados da genética forense, inquéritos abertos e se foram 

coletados outros tipos de vestígios (Figura 27b). Além disso, um link para acesso à 

ocorrência no SisCrim também é gerado através da função concatenação. 

Os dados estão armazenados tanto em um arquivo .csv (comma-separated 

values), quanto .json (JavaScript Object Notation), e registram os dados de local de 

crime desde 2015 (Anexo II). Já os resultados analíticos, como espectroscopia ou 

análise granulométrica de solos, serão convertidos para formato númerico para serem 

também armazenados na matriz. 

Quanto ao banco de dados não-relacional (NoSQL, not only SQL), este 

diverge do anterior pela sua capacidade de lidar com dados gráficos ou textuais, como 

documentos e fotografias. É aqui onde são armazenados os resultados gráficos 

provenientes das análises químicas, mineralógicas, estruturais, antropogênicas, 

bioquímicas, metagenômicas e taxonômicas previamente discutidas, como 

fotomicrografias e espectrogramas. Além disso, tais informações permanecerão 
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também armazenadas como cópias no banco de dados dos softwares dos 

equipamentos analíticos utilizados. 

 

Figura 27 – Funcionalidades do SIG Forense. (a) tela inicial do aplicativo, onde é possível 
visualizar na região inferior a tabela de atributos e, à direita, o painel da legenda; (b) janela de 
informações, contendo os dados referentes à ocorrência; (c) função de Direções, a qual permite ao 
usuário traçar rotas em diversos modais de transporte entre vários locais. 
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Figura 28 – Função heatmap (mapa de calor) do SIG Forense. Em (a), há sobreposição dos 

pontos no mapa de calor; (b) exibição apenas do mapa de calor sobre o basemap topográfico; (c) mapa 
de calor sobreposto à imagem do satélite Digital Globe, sensor WorldView-2, na região central do 
município de Curitiba. 
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6 CONCLUSÕES 

Foi possível, tendo como base os itens dispostos na seção 1.2, atingir todos 

os objetivos propostos, em sua totalidade. Por meio das 12 amostras efetivamente 

analisadas a nível de detalhe, pertencentes tanto a simulações quanto a casos reais 

de local de crime, foi estabelecida uma sequência de processos para separar os 

componentes minerais, antropogênicos e biológicos do solo, encaminhando cada 

fração à sua respectiva análise. 

Fez-se uso das técnicas analíticas de granulometria a laser, espectroscopia 

de infravermelho (FTIR), Raman e ressonância magnética nuclear (RMN), onde cada 

uma permitiu obter uma assinatura do solo com potencial para análises forenses 

interpretativas e comparativas. Quanto a FTIR, pôde-se obter informações a respeito 

do panorama geral da amostra, como a presença de matéria orgânica, argilominerais 

e minerais tectossilicáticos. Na espectroscopia Raman, a fluorescência ocasionada 

pela matéria orgânica interferiu nos sinais dos minerais – portanto, o espectro foi 

corrigido por meio do algoritmo air-PLS para melhor visualização das bandas. O RMN, 

apesar de ser uma técnica ainda não muito adotada para análise de materiais sólidos, 

apresentou resultados satisfatórios para os deslocamentos dos núcleos atômicos 13C, 
29Si, 27Al e 31P, permitindo diferenciar as amostras. 

Devido a capacidade restrita de transferência do solo entre objetos numa cena 

de crime, foi definido como intervalo granulométrico ideal para comparação da 

composição química aquele correspondente a faixa de grãos com tempo de 

sedimentação superior a 10 minutos (segundo a Lei de Stokes). Já a fração mais 

grossa, de deposição imediata, deve ser submetida a separação gravimétrica e 

densimétrica para a obtenção de minerais pesados, os quais são identificados e 

quantificados por microscopia de luz polarizada, definindo uma nova assinatura do 

solo. Além disso, foram validadas as técnicas de coleta e identificação dos conteúdos 

antropogênicos e biológicos, os quais apresentam informações valiosas a respeito do 

ambiente em que o vestígio se encontrava. Todas estas variáveis, portanto, foram 

armazenadas no banco de dados do SIG forense, seja na forma gráfica (NoSQL) ou 

numérica (SQL). 

Assim, um embasamento técnico e científico foi elaborado para auxiliar nas 

perícias de solos encontrados em locais de crime. Com isso, busca-se contribuir com 

a persecução penal brasileira e aperfeiçoar esta ferramenta investigativa. 
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7 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O banco de dados deve ser constantemente alimentado com informações a 

respeito de vestígios de solo coletados em local de crime. Com isso, aumentam-se as 

chances de ocorrer um match no futuro de médio a longo prazo. Além disso, o método 

aqui elaborado deve ser testado e adaptado para diferentes tipos ou quantidades de 

solo. Devido a imensa variedade de componentes antropogênicos e biológicos que 

podem ocorrer, o método de separação aqui apresentado é limitado e não abrange 

todas as possibilidades – portanto, novas formas de isolar e identificar estas frações 

devem ser sugeridas em trabalhos futuros. 

Apesar dos bons resultados obtidos pelas técnicas de FTIR, espectroscopia 

Raman e RMN, deve-se aperfeiçoar as interpretações químicas e estruturais obtidas 

dos espectros de solos. Novas técnicas analíticas para investigação do solo também 

devem ser exploradas e avaliadas quanto ao seu potencial forense. 

Novos métodos de separação da máteria orgânica devem ser elaborados, 

uma vez que apresentam potencial para definirem uma nova assinatura do solo e, 

também, por interferirem nas bandas de absorção dos compostos inorgânicos. 

Alguns ajustes devem ser realizados no SIG forense, como a aplicação de 

senhas para restringir a entrada para determinados usuários. Alguns widgets 

customizados também devem ser adaptados para a plataforma, como os que 

permitem realizar análises topológicas avançadas entre os dados. 
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ANEXO 1 – FLUXOGRAMA COMPLETO DOS PROCESSOS DE SEPARAÇÃO DE MICROVESTÍGIOS EM SOLOS DE 
LOCAL DE CRIME 
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