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Resumo 

O desenvolvimento da Botânica e da Palinologia forense no Brasil depende da 

organização de métodos que compreendam as peculiaridades dos ecossistemas e da 

ocupação antrópica do território. A alta frequência de canaviais como local de crime no 

estado de São Paulo exige que peritos criminais estudem como os vestígios vegetais se 

apresentam nessas áreas, a fim de que os resultados produzidos pelo exame de local de 

crime possam ser interpretados e comparados a peças de vestuário de suspeitos. Para 

tanto, foram realizadas simulações de crimes em canaviais, seguida pela aplicação de 

técnicas periciais e exames botânicos e palinológicos, envolvendo morfologia, anatomia, 

palinologia e partículas carbonizadas, nos locais e nas peças do autor. Os resultados 

promoveram organizar fundamentos para análise, interpretação e comparação de locais 

com peças, bem como os limites dos vestígios como meios de prova, a fim de evitar 

vieses e conclusões que não encontram apoio científico, através de uma avaliação 

baseada na Razão de Verossimilhança.     

Palavras-chave: Botânica forense; Palinologia forense; canavial, método, avaliação.     

Abstract 

The development of Forensic Botany and Palynology in Brazil depends on organizing 

methods that encompass the peculiarities of ecosystems and the anthropic occupation 

of the territory. The high frequency of sugarcane fields as a crime scene in the state of 

São Paulo requires that crime scene investigators study how botanical remains and 

trace-matter are disposed in these sites, in order to results from the crime scene 

examination can be interpreted and compared to suspect garments. For this purpose, 

simulations of crimes in sugarcane fields were carried out, followed by the application 

of forensic techniques, botanical and palynological examinations, including morphology, 

anatomy, palynology and analysis of carbonized particles, in the sites and author 

garments. The results promoted the organization of fundamentals for analysis, 

interpretation and comparison of sites with garments, as well as the limits to consider 

remains as evidence, in order to avoid bias and conclusions that do not find scientific 

support, using evaluation based on the likelihood ratio. 

Keywords: Forensic Botany; Forensic palynology; sugarcane crop, method, evaluation. 
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1. Introdução  

 

1.1.  Introdução geral 

 
Devido à ubiquidade das plantas, há muitas possibilidades de sua aplicação em 

questões legais. Com a crescente popularização dos conhecimentos científicos, os 

vestígios botânicos deixaram de ser subestimados, e passaram a representar 

importância para a convicção do juiz e do corpo de jurados (Lane et al., 1990; Bock & 

Norris, 1997; Miller Coyle, 2005). De fato, na última década, o emprego dos 

conhecimentos botânicos para esclarecimentos de questões criminais também 

apresentou substancial aumento nos países sul-americanos. Seu maior emprego tem 

como razão principal a aproximação entre órgãos periciais e institutos de pesquisas, e 

consequente divulgação dos resultados alcançados sob o rigor científico (Povilauskas, 

2017; Amaral, 2018).  

 

Os fundamentos e as técnicas desenvolvidas nessa área são agrupados sob o 

termo Botânica Forense, tendo como derivação a Palinologia Forense (Bryant et al., 

1990). Portanto, fazem parte do conjunto das Ciências Forenses, como a Balística, a 

Toxicologia, a Medicina Legal, a Genética Forense, a Entomologia Forense, dentre 

outras, dado que se constituem ramos da ciência utilizados para fins legais, tanto na 

esfera criminal quanto cível. O que as difere da Ciência Básica é a intermediação da 

disciplina Criminalística, que define as normas e as boas práticas para a aplicação das 

Ciências Forenses no interesse da Justiça.  

 

Em nosso país, tomando-se como ponto de partida a comunicação do crime, o 

Delegado de Polícia determina a realização da perícia criminal, que consiste 

basicamente em um conjunto de procedimentos científicos relacionados à elucidação 

de um evento delituoso (Dias, 2009). Através de exames periciais, são coletados 

vestígios que, após submetidos à análise adequada, se for verificada sua vinculação ao 

crime, poderão comprovar elementos objetivos da conduta delituosa de um ou mais 

indivíduos, justificando por fim a condenação.  

 

Na legislação brasileira, conforme proclama o Código de Processo Penal (Brasil, 
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1941), no artigo 158, o exame pericial é indispensável nas infrações que deixam 

vestígios, sob pena de nulidade do processo. Nem mesmo a confissão substitui o exame 

pericial. 

 

Como todo e qualquer ente presente em um local de crime é um vestígio material 

(Dias, 2008), os Peritos Criminais responsáveis pelos exames devem ser preparados para 

desempenhar seu ofício de modo que acompanhe o avanço tecnológico e o aumento de 

complexidade do conhecimento. Ademais, o método científico é o agente afiançador de 

que a Perícia siga um conjunto de normas para produzir e desenvolver conhecimentos 

de forma criteriosa.  

 

Historicamente, a modificação e a substituição de métodos de investigação 

visando ao embasamento científico para a produção de provas teve como importantes 

fomentadores o jurista austríaco Hans Gross (1847-1915), com a obra clássica de 1893 

“Handbuch für Untersuchungsrichter” (“Manual para Juízes de Instrução”, com diversas 

atualizações e traduções na Europa), e o cientista francês Edmond Locard (1877-1966), 

autor de tratados monumentais da Criminalística e fundador do “Laboratório de Polícia 

Técnica” de Lyon em 1910, o primeiro do mundo nessa vertente. 

 

Atualmente, umas das forças estimuladoras do desenvolvimento das Ciências 

Forenses é representada pela “National Academy of Sciences” (NAS, fundada em 1863), 

uma sociedade privada estadunidense, sem fins lucrativos, formada por acadêmicos 

ilustres engajados em pesquisa científica e que aconselha o governo federal em assuntos 

científicos e técnicos (NAS, 2009).  

 

No âmbito forense, as ações principais dessa entidade fortalecem a 

confiabilidade das disciplinas, identificando potenciais avanços científicos que possam 

auxiliar a aplicação da lei, estabelecendo padrões e organizando orientações para 

programas de formação de cientistas forenses. Além disso, promovem as melhores 

práticas e diretrizes relativas à coleta e à análise de evidências forenses e atuam como 

um canal de comunicação entre os executores das atividades e os governantes, 
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propiciando a constante avaliação das práticas e das estruturas que compõem a esfera 

forense.  

 

Da mesma forma que ocorre em instituições de pesquisa de países em 

desenvolvimento, o trabalho dos pesquisadores norte-americanos é frequentemente 

limitado por falta de recursos adequados, políticas sólidas e apoio nacional. Tal 

conjuntura não é negligenciada, pelo contrário, é levada ao centro da discussão. A 

conscientização do comitê diretor da NAS é sintomática:  

 

“O sistema de ciência forense, abrangendo 

pesquisa e prática, tem sérios problemas que só podem 

ser resolvidos por uma comunidade nacional” (NAS, 

2009).  

 

Como resposta, o comitê da NAS sustentou o compromisso de reformular a 

estrutura que apoiava a comunidade científica forense naquele país, o que exigia 

lideranças eficazes nos níveis mais altos dos governos federal e estadual, além de 

significativo empenho de fundos federais. 

 

Em 2015, o “President's Council of Advisors on Science and Technology” (PCAST, 

fundada em 2001) foi solicitado a apresentar um levantamento sobre medidas 

adicionais do ponto de vista científico para fortalecer as disciplinas de ciência forense, 

visando garantir a validade das provas usadas no sistema legal. Pelo relatório 

encaminhado em 2016, foi concluído que existem duas lacunas importantes: (1) clareza 

sobre os padrões científicos para a validade e confiabilidade dos métodos forenses e (2) 

avaliação dos métodos forenses específicos para determinar se eles foram 

cientificamente estabelecidos para serem válidos e confiáveis. Concomitantemente, 

iniciaram-se os trabalhos do “Center for Statistics and Applications in Forensic Evidence” 

(CSAFE, fundada em 2015), com o intuito de avaliar os resultados forenses sob o enfoque 

estatístico.  
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Nessa vertente, nas duas últimas décadas, o sistema judicial estadunidense veio 

introduzindo em níveis federal e estadual o “Padrão Daubert”, um dispositivo legal em 

que o próprio juiz avalia os testemunhos de especialistas, evidências científicas e dados 

técnicos antes de apresentá-los aos jurados.  Para que um dado seja considerado prova 

científica e, portanto, admissível no processo, é necessário atender aos seguintes 

fatores de confiabilidade:  

(1) teste em condições de campo reais;  

(2) revisão por pares e publicação de artigos científicos;  

(3) taxa de erro conhecida ou potencial;  

(4) existência e manutenção de padrões controlando o funcionamento da 

técnica;  

(5) grau de aceitação dentro de uma comunidade científica relevante. 

 

No cenário europeu, a entidade promotora do fortalecimento das Ciências 

Forenses é o “The European Network of Forensic Science Institutes” (ENFSI, fundada em 

1995), formada por uma rede de especialistas que organiza estudos colaborativos, 

reuniões e manuais de boas práticas, culminando em acordos mútuos no campo da 

ciência forense, estendidos a todos os laboratórios a ele ligados. Um de seus êxitos 

refere-se à consolidação e à uniformização da apresentação dos resultados forenses em 

termos estatísticos. 

 

Quanto à integração entre continentes, a “Organização das Nações Unidas” 

(ONU) com sede em Viena, Áustria, mantém o “Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crime” (UNODC, fundada em 1997), uma agência especializada que atua como 

líder global contra o crime internacional, destacando-se o tráfico de drogas ilícitas, a 

corrupção e o terrorismo, estruturando a cooperação entre países, provendo assistência 

jurídica e produzindo pesquisa científica. Periodicamente são divulgados relatórios 

estatísticos com resultados de operações e políticas públicas, além de manuais 

contendo diretrizes e recomendações para a execução de procedimentos forenses. 

 

Em quadros menores, com o mesmo intuito, existem diversas associações 

agrupadas principalmente por área de interesse, contudo concentradas no eixo América 



15 
 

do Norte - Europa, tais como IABPA (“International Association of Bloodstain Pattern 

Analysts”) e SWGDRUG (“Scientific Working Group fot the Analysis of Seized Drugs”).  

 

Além disso, os eventos forenses gerais e específicos, internacionais e nacionais, 

multiplicaram-se nos últimos anos. O Brasil já abrigou dois eventos internacionais de 

grande porte realizados pela Academia Brasileira de Ciências Forenses (InterFORENSICS, 

2017 e 2019) e vem se candidatando a ser país-sede do congresso trienal da 

“International Association of Forensic Sciences”.        

 

Essa incessante busca pelo aprimoramento da esfera forense atende a três 

finalidades: i) identificação de criminosos com maior confiabilidade; ii) redução da 

ocorrência de condenações injustas, o que reduz o risco de que os infratores verdadeiros 

continuem a cometer crimes enquanto pessoas inocentes cumpram o tempo 

indevidamente; iii) aumentar a capacidade das nações de atender às suas necessidades 

de segurança interna (NAS, 2009). 

 

No nosso país, essas mesmas preocupações experimentadas pela comunidade 

internacional iniciaram-se a partir do maior engajamento dos quadros periciais em 

pesquisa científica, que prontamente reconheceram a necessidade de correções e 

aprimoramento dos métodos, tendo em vista o perigo potencial de dar peso indevido a 

resultados derivados de análises imperfeitas. No início de 2014, a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) lançou o edital Programa 

Ciências Forenses nº 25/2014 “Pró-Forenses”, a fim de incentivar a produção de 

pesquisas científicas e a formação recursos humanos pós-graduados aplicados às 

Ciências Forenses, e assim fundar o pensamento brasileiro na área. 

 

Ademais, o aperfeiçoamento dos ramos das Ciências Forenses faz-se imperativo 

diante do panorama da violência em nosso país. Embora no Brasil não exista registro 

oficial de guerras civis, o país vem liderando o número de mortes violentas em números 

absolutos, segundo dados expostos pela ONU em 2011 e em 2013. Conforme assinalado 

nos relatórios da UNODC, a redução dos crimes violentos em algumas cidades brasileiras 

resultou da modernização das práticas policiais e de trabalhos sociais envolvendo 
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organizações não governamentais. Levantamentos recentes que contam com entidades 

como o “Fórum Brasileiro de Segurança Pública” (FBSP) e a publicação do Atlas da 

Violência em 2019, produzido pelo “Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada” (IPEA) e 

FBSP sobre dados em 2007 e 20171, indicaram o número de quase 60 mil homicídios 

para o ano de 20152, chegando a 65.602 pessoas assassinadas em 2017, o maior nível 

histórico de letalidade violenta intencional no país. Os anos de 2018 e 2019 

apresentaram queda, principalmente no último ano, mas com a contrapartida do 

crescimento das mortes decorrentes de intervenção policial3. 

 

Contudo, na situação em que o crime não pôde ser evitado e, portanto, está 

consumado, a questão da impunidade é o aspecto mais desafiador a ser considerado, 

convocando para seu combate o aperfeiçoamento da polícia judiciária, com ações 

periciais mais céleres e competentes. É fundamental que a coleta de vestígios no local 

de crime seja completa e eficiente, pois a partir deles poderão ser obtidas as provas 

materiais que sustentam a condenação de um indivíduo culpado ou a absolvição do 

inocente injustamente acusado. 

 

Em termos gerais, a prova4 é um instrumento usado para demonstrar os fatos de 

uma causa e tem como finalidade permitir que o julgador conheça o conjunto sobre os 

quais fará incidir o direito (Bonfim, 2008). Desse modo, a prova serve de base à 

imputação penal feita pelo Ministério Público e deve contribuir para a formação do 

convencimento do corpo de jurados ou do magistrado sobre um determinado evento.  

 

 

 

 
1 Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Atlas da Violência, 
05 jun. 2019. Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Atlas-
da-Violencia- 2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf > Acesso em: 02 de agosto de 2019 às 14:33. 
2 58.383 homicídios em 2015, enquanto na Síria, no mesmo ano, o conflito culminou em 55.219 mortes 
(conforme relatório apresentado pelo Fórum Nacional de Segurança Pública em 2016). 
3 Monitor da violência - Parceria entre o Núcleo de Estudos da Violência (NEV), o portal de jornalismo G1 
(Rede Globo) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). 
4 "O termo prova origina-se do latim – probatio –, que significa ensaio, verificação, inspeção, exame, 
argumento, razão, aprovação ou confirmação. Dele deriva o verbo provar – probare –, significando 
ensaiar, verificar, examinar, reconhecer por experiência, aprovar, estar satisfeito com algo, persuadir 
alguém a alguma coisa ou demonstrar"(Nucci, 2014 e 2015). 
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1.2.  Área da Botânica forense 

 

No artigo 332 do Código de Processo Civil encontramos que “Todos os meios 

legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, 

são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa”. Esses 

meios de prova são justamente os instrumentos utilizados para produzir a prova de 

fato e levá-la ao conhecimento do magistrado. Ou seja, é tudo aquilo que pode ser 

usado, direta ou indiretamente, para demonstrar o que se alega no processo. Garantir 

essa amplitude obedece ao princípio da “verdade real”, que estabelece que o processo 

penal almeja reconstruir aquilo que realmente ocorreu quando o crime foi praticado. 

Desse modo, não há quaisquer obstáculos ou requisitos prévios no código de processo 

penal brasileiro para aplicar conhecimentos botânicos – veremos adiante uma 

abordagem rigorosa desse aspecto. 

 

Todavia, há de se encontrar os vestígios. Reconhecer, coletar, preservar e 

analisar adequadamente os vestígios botânicos não são atividades triviais. Aliás, as 

dificuldades em utilizá-las desestimulam seu uso, como admitido pelos especialistas 

em Botânica Forense (Lane et al., 1990; Bock & Norris, 1997). Com efeito, enquanto 

outras linhas biológicas de aplicação forense similar, como a entomologia, possuem 

maior casuística e grupos de pesquisa estruturados, a botânica surge como investidas 

isoladas. 

 

Para enfrentar essa dificuldade, deve-se partir de seu fator primordial: nosso 

próprio viés cognitivo, explicitado pelo termo “Cegueira Botânica”, cunhado por 

Wandersee e Schussler (2002). Esses autores indicam uma origem neurofisiológica para 

o “desprezo” geral com as plantas, uma vez que, com o processamento de somente 

0,00016% dos dados captados pelos olhos, nossa cognição prioriza aspectos como 

movimento, padrões salientes de cores e seres ameaçadores. A imobilidades das plantas 

e sua consequente assimilação como cenário no qual os animais desempenham papeis 

de protagonistas acabam por relegá-las ao descaso no processamento cerebral. 
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Salatino e Buckeridge (2016) ampliam a discussão sobre a “Cegueira Botânica” 

considerando outras hipóteses agravantes no viés cognitivo: os fatores culturais. Como 

explicitam os autores, no cotidiano do mundo urbanizado temos contato apenas com o 

resultado do processamento das plantas, sem a experiência com o todo da planta (seu 

corpo, suas mudanças, onde cresce) e, como resultado, a dissociação dos 

conhecimentos se torna inevitável. Com explicam os autores, tal distanciamento, seja 

pelos aspectos neurológicos, seja pelos culturais, prejudica as condições de ensino e 

pesquisa em Botânica, motivo de preocupação no Brasil (Seniciato & Cavassan, 2004; 

Towata et al., 2010). Segundo Kinoshita et al. (2006), o ensino básico de Botânica em 

nosso país tem-se caracterizado como excessivamente teórico, desestimulante e 

subvalorizado no conjunto das ciências biológicas.  

 

Trazendo essa problemática para a esfera forense, o recente levantamento de 

Manvailer et al. (2018) sobre o conhecimento botânico dos peritos criminais 

brasileiros que atuam em local de crime indicou que apesar da maioria reconhecer a 

importância dos vestígios botânicos, apenas cerca de 20% dos entrevistados afirmou 

ter conhecimento dos procedimentos de coleta e preservação de material botânico. 

Além disso, ainda houve uma parcela que não soube indicar o método adequado 

quando testado em situação hipotética. 

 

As implicações dessa conjuntura na esfera legal são, portanto, desfavoráveis 

para a perícia, pois seria frequente desconsiderar vestígios relevantes, mesmo que 

nosso cotidiano seja “permeado” pelos vegetais e que a diversidade morfológica 

(inclui-se molecular) se expresse em cerca de 390.000 espécies, mais de 40.000 só no 

Brasil (Flora do Brasil 2020, em construção), sem contar os aspectos ecológicos e que 

qualquer parte de uma planta pode se tornar uma prova. Um vestígio ou um conjunto 

deles pode indicar uma origem geográfica, ligar um indivíduo ao local de um crime ou 

ainda ser usado para a defesa de um indivíduo equivocadamente apontado como 

suspeito. Mesmo que um hábil criminoso possua conhecimentos técnicos para destruir 

ou ocultar alguns vestígios que o apontem como autor, é praticamente impossível que 

ele consiga manipular ou anular os inúmeros vestígios macro e microscópicos das 

plantas (Amaral, 2016).  
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 Portanto, é altamente recomendável que os Peritos Criminais busquem se 

associar com pesquisadores da área, uma vez que o treinamento dos Peritos Criminais 

não tem como objetivo sua independência em relação aos especialistas - julgar essa 

substituição como possibilidade seria paradoxalmente retirar a importância da 

diversidade vegetal (Amaral, 2016). Aos peritos competirá o reconhecimento de 

vestígios botânicos durante o levantamento de local, sua descrição, coleta, 

preservação e encaminhamento para os exames adequados, obedecendo a cadeia de 

custódia5. No momento das análises, com ou sem auxílio de especialistas em botânica, 

os procedimentos deverão estar balizados no método científico, garantindo a 

idoneidade da prova, bem como assegurar condições para sua contestação.  

 

 No entanto, para que essa atividade se torne mais frequente, são também 

necessárias pesquisas no sentido de estabelecer protocolos que orientem e unifiquem 

as tarefas dos peritos, bem como forneçam dados que apoiem a interpretação dos 

resultados. Tais empreendimentos foram viabilizados pelo projeto “Microvestígios de 

Interesse Forense” (3423/14) aprovado no programa “Pró-Forenses” da CAPES, 

coordenado pelo Perito Criminal Federal Dr. Fábio Augusto da silva Salvador, do qual a 

presente tese de doutorado faz parte juntamente como outros projetos do Instituto de 

Geociências (Universidade de São Paulo) e do Departamento de Solos e Engenharia 

Agrícola (Universidade Federal do Paraná). 

 

Tais condições permitem que as perícias sejam cada vez mais objetivas, evitando 

que dependam do acaso ou da sorte. Há de se reconhecer que muitas resoluções de 

casos criminais foram marcadas pela presença de circunstâncias fortuitas ou ocorreram 

por meio de aplicações empíricas da ciência, por técnicas desenvolvidas de forma 

heurística, baseadas em observação, experiência e raciocínio sem uma teoria científica 

subjacente. Contudo, sem desmerecer os diversos modos de produção de 

conhecimento, o desenvolvimento científico conduziu a área forense para a etapa de 

 
5 Cadeia de custódia: “uma sucessão de eventos concatenados, em que cada um proporciona a viabilidade 
ao desenvolvimento do seguinte, de forma a proteger a integridade de um vestígio do local de crime ao 
seu reconhecimento como prova material até o trânsito em julgado do mérito processual” (Dias, 2012). 
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projetar experimentos que considerem a linguagem científica, a confiabilidade do 

método e a verificação de incertezas. 

 

Trazendo tais necessidades de aperfeiçoamento científico para a Botânica (e 

Palinologia) Forense, acrescenta-se a ela uma peculiaridade que lhe confere maior 

complexidade, que é seu caráter misto. Tal como Toxicologia, Análise de Substâncias 

Entorpecentes e Identificação Humana pelo DNA nuclear e mitocondrial, a Botânica 

Forense necessita de laboratório - a Biologia Molecular de Plantas, a Anatomia Vegetal, 

que inclui a Anatomia da Madeira, e a Palinologia dependem de procedimentos 

laboratoriais, microscópios, e até mesmo softwares para serem executadas com 

excelência. Por outro lado, assim como as impressões digitais, amostras de manuscritos, 

marcas de ferramentas e de mordida, a Botânica Forense envolve a interpretação 

especializada de padrões. Por exemplo, a identificação de espécies, tendo em vista um 

holótipo (área da Taxonomia), bem como a reconstrução de ambientes a partir de 

espectros polínicos, temas que serão aprofundados nessa tese. 

 

Para avanços e solidez dos estudos em Botânica Forense no Brasil, a permanência 

de estudos é fundamental, uma vez que a mera importação de protocolos de outras 

nações é infrutífera. A estrutura e a dinâmica da vegetação de nosso país são 

essencialmente diferentes daquelas dos países onde os protocolos tradicionais foram 

elaborados, isto é, países de clima temperado com baixa diversidade, fazendo-se 

necessária a adaptação. Além disso, a execução das tarefas policiais também é 

influenciada por fatores regionais. 

 

Na particularidade do estado de São Paulo, dentre as dezenas de trabalhos em 

botânica realizados no Instituto de Criminalística, com suporte da Universidade de São 

Paulo, do Instituto de Botânica e Instituto Florestal, um estudo de confronto de vestígios 

foliares entre peças de suspeitos e locais de crime em investigações de homicídio e 

execução sumária (Amaral et al., 2016) suscitou a necessidade do aprofundamento da 

matéria, pois salientou a importância das ações pré e pós-levantamento de local. Em 

síntese, como ações pré-levantamento de local, o Perito Criminal deverá planejar as 

coletas botânicas, determinando onde, o quê e quanto coletar no local e em suas 
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imediações; quanto às ações pós-levantamento de local, de posse dos resultados do 

confronto botânico, em alguns casos, o Perito Criminal deverá retornar ao local de 

crime, verificando a presença de espécimes que poderiam ser a origem dos materiais 

amostrados ou ainda para realizar coletas complementares. Com efeito, esse estudo, 

que compreendia locais de crime tanto em canavial quanto áreas de vegetação densa e 

antropizada, se constituiu em um motor para o presente trabalho, uma vez que gerou 

interesse em esmiuçar esse tipo de análise e fornecer um arcabouço para interpretações 

ambientais e suas limitações.   

 

 Diante desse cenário complexo e sabendo que há um processo a ser percorrido 

para alcançar a excelência na perícia, há que se priorizar algumas ações, a fim de 

otimizar os recursos humanos e materiais. Logo, na presente tese, foi proposto 

desenvolver um projeto específico, que se somando a outros, fornecerá os subsídios 

para o desenvolvimento forense. Portanto, daqui partimos para uma das referências 

mais importantes da criminologia, que é o próprio local onde ocorreu o crime.  

 

1.3.  Os canaviais no estado de São Paulo 

 

Quando olhamos a ocupação territorial do estado de São Paulo, verificamos 

como é significativa a presença de canaviais pelo interior paulista. Essa paisagem é 

objeto do interesse pericial porque, seja em qualquer estado brasileiro que apresente 

esse cultivo, está fortemente associada a um rol de crimes. Nos canaviais são praticados 

homicídios, estupros ou, ainda, neles são abandonados cadáveres (vulgo “desova”). 

Além disso, comumente servem como esconderijo para objetos produtos de 

furto/roubo e até mesmo como pista de pouso para aviões carregados de substâncias 

entorpecentes (Abreu, 2017). As características principais que tornam canaviais os locais 

preferenciais para o cometimento de crimes são a presença de vegetação de médio 

porte, densa, ocupando grande extensão, capaz de promover a ocultação das ações lá 

perpetradas, bem como a proximidade de rodovias e pequenas áreas urbanas, 

facilitando o deslocamento.  
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Tem importância notar a forte ligação brasileira ao cultivo de cana-de-açúcar. A 

presença de canaviais no território brasileiro data de 1532, com o primeiro engenho, na 

capitania de São Vicente, chegando ao planalto paulista em 1615 (Cesnik & Miocque, 

2004). Com as políticas incentivadoras iniciadas por Getúlio Vargas, especialmente com 

a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool em 1934, foi possível em 1975 com o 

Programa Proálcool diminuir a dependência externa de combustíveis fósseis. A 

decadência dos anos 90 alternou-se com momentos de estímulo, através de leis que 

autorizavam a mistura de álcool anidro como aditivo da gasolina. Em 2003, o Projeto 

Genoma da cana-de-açúcar debruçou-se sobre pesquisar modos de melhoramento das 

partes da planta enfrentando as perspectivas da agricultura, do meio ambiente, da 

energia e da saúde. O Brasil vem despontando como o principal país produtor de cana-

de-açúcar, visando diversos mercados: álcool, açúcar, alimentação animal, aguardente 

e caldo de cana. Há quase 10 anos, a cultura ocupava uma área de cerca de 9 milhões 

de hectares, com a maior produtividade na região sudeste (Faostat, 2010). Ademais, 

estimativas indicam que a produção brasileira de cana-de-açúcar deva continuar a 

crescer para atender a demanda de uma adição de etanol à gasolina em todo o mundo, 

e, com o recente Decreto nº 10.084, de 5 de novembro de 2019, que autoriza o plantio 

de cana para a Amazônia, o Pantanal e a Bacia do Alto Paraguai, os canaviais continuarão 

sua expansão em nosso território, justificando a validade de produzir conhecimento 

científico forense nessas áreas. 

 

Na ocasião de pensarmos em vestígios produzidos por canaviais, nos dirigimos 

primeiramente aos próprios espécimes vegetais. As plantas de cana-de-açúcar 

cultivadas são variedades dos híbridos derivados de cruzamentos de espécies do gênero 

Saccharum6, principalmente entre S. officinarum L. e S. spontaneum L., uma vez que se 

mostraram melhores para acumular sacarose e em resistir a doenças e ao estresse. As 

espécies S. sinense Roxb., S. barberi Jeswiet e S. robustum Brandes & Jesw. ex Grassl 

 
6 A cana-de-açúcar é uma planta perene da família Poaceae (Graminae), subfamília Panicoideae, tribo 

Andropogoneae. O gênero Saccharum foi descrito pela primeira vez por Linnaeus (1753) em seu 
livro Species Plantarum.  
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também forneceram pequenas contribuições para o desenvolvimento de algumas 

variedades modernas de cana-de-açúcar.  

 

Há uma expectativa de que nos solos dos canaviais possam ser encontrados 

fragmentos dos cultivares em razão de sua abundância e de seu corte, seja manual com 

facão, seja mecanizado (Figuras 1 e 2). O maquinário, acessível mesmo para pequenos 

produtores através do arrendamento, literalmente tritura todas as partes desprezadas 

da cana, em sua maioria as folhas secas (palha da cana), que poderiam contribuir para a 

produção de grande quantidade de fragmentos lançados ao solo. 

 

Figura 1: Corte manual da cana-de-acúcar: primeiro são eliminadas as folhas secas e os caules são 
dispostos no solo. Figura 2: Corte mecanizado da cana-de-açúcar: simultaneamente ocorrem a trituração 
das partes indesejadas pela indústria e a transferência dos caules para caminhões. 

 

Contudo, apesar da possibilidade de indicação de contato com um canavial, os 

cultivares são morfologicamente muito semelhantes, bem como as condições do solo. 

Ademais, um único vestígio indicador de cana-de-açúcar seria pouco eficiente para 

apontar uma relação com canavial. 

 

Essa homogeneidade dos canaviais, associados a plantas ruderais, que são 

comumente encontradas em quaisquer áreas antropizadas, representa uma dificuldade 

para a atividade pericial. Conforme o princípio capital da Criminalística postulado por 

Edmond Locard (1920) “todo contato deixa uma marca”, os autores dos crimes 

imprimem suas marcas no local onde atuam e, em contrapartida, recebem marcas do 

mesmo.  

 

Sendo assim, se as características dos canaviais forem muito gerais e uniformes, 

não havendo nada a ressaltar quanto à origem específica do canavial, as comparações 
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pela via botânica das amostras de suspeitos com as do local de crime se tornarão 

improdutivas e ineficazes.  

 

1.4.  Justificativa 

 

Para questionar a viabilidade de perícias em canaviais, nosso estudo dedicará 

seus esforços a uma ampla gama de macro e microvestígios, a fim de verificar se o 

conjunto dessas diminutas marcas (vestígios) é capaz de produzir algo semelhante a 

uma assinatura do ambiente – o perfil ambiental, em nosso caso, um perfil botânico. 

Existindo vestígios de naturezas diversas nos canaviais, pressupõe-se como promissores 

os vestígios botânicos e palinológicos, compreendendo assim quaisquer macrovestígios 

como fragmentos de raiz, caule e folha, frutos, sementes, e microvestígios como grãos 

de pólen, esporos, algas e carvão. Portanto, nessa empreita, por razões procedimentais 

e de abrangência, não serão analisados fungos e dados moleculares.  

 

A pesquisa presente, que se ocupa em desenvolver um procedimento de coleta 

e análise para interpretação de vestígios botânicos em canaviais no estado de São Paulo, 

no horizonte dos Crimes contra a Vida, contra a Dignidade Sexual e contra o Patrimônio, 

tem o potencial de ser adaptada para aplicação em todo o território nacional e em países 

com as mesmas características ambientais, podendo ser inclusive ajustada para locais 

de crime que sejam áreas naturais perturbadas.  

 

Isto posto, o estudo se alinha aos princípios preconizados pelas entidades 

internacionais de fomento às Ciências Forenses e também se orienta pela perspectiva 

do denominado “Padrão Daubert”7, constituído pelos fatores de confiabilidade 

mencionados anteriormente. 

 

Desse modo, pretende-se contribuir inclusive com elementos para construção 

de um arcabouço teórico-prático de estudos botânicos e para análise de aspectos que 

possam gerar contestações e prováveis fontes de erro, além da produção de artigos 

 
7 Amplamente explorado em Vázques-Rojas (2014). 
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científicos para avaliação da comunidade internacional. Tais esforços promovem a 

consolidação da Botânica Forense, um fator necessário para a legitimação do Estado de 

Direito, pois se dedica diretamente à promoção da justiça. 
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2. Objetivos 

 

2.1.  Objetivo geral 

a) Aplicar um procedimento para coleta e análise de vestígios botânicos em 

canaviais e peças do vestuário; 

b) Enumerar as dificuldades e apontar os limites de aplicação do procedimento, 

incluindo a interpretação dos resultados. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

Avaliar a confiabilidade do procedimento por meio de estudos controlados, 

comparando canaviais próximos e distantes no ecossistema Cerrado, e esses com 

canaviais associados a diferentes ecossistemas, a saber, Floresta Ombrófila Densa e 

Floresta Estacional Semidecidual, estudando perfis botânicos a partir de vestígios 

estudados pela Taxonomia, Anatomia Vegetal e Palinologia, verificando: 

a) se o perfil botânico da amostra de solo de uma área de canavial 

representa satisfatoriamente a fisionomia vegetal que engloba esse canavial e 

seu entorno; 

b) se dois canaviais distantes, sob ou não o mesmo ecossistema, podem 

ser individualizados pelos perfis botânicos das amostras de solo; 

c) se dois canaviais próximos, sob o mesmo ecossistema, podem ser 

individualizados pelos perfis botânicos das amostras de solo;  

  d) se os perfis botânicos de amostras de calçados e peças afins que 

tiveram contato com um canavial específico possuem correspondência com os perfis 

botânicos de amostras de solos ou com o levantamento florístico daquele canavial; 

 

 A enumeração das dificuldades e o apontamento dos limites de aplicação têm 

em consideração: 

a) a viabilidade do uso direto de dados da literatura científica produzidos 

sob a perspectiva acadêmica; 

b) o esforço empregado (duração das atividades e de estudo), o fator 

custo e a estrutura laboratorial; 
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c) quais os princípios e precauções em coletas botânicas, em vista de 

futuras aplicações adaptadas do procedimento proposto. 

   

Por fim, findado todos os trabalhos que compõem a tese, incluindo as 

contribuições dos componentes da Comissão Julgadora, serão publicados artigos ou 

capítulos de livro para a devida consideração da comunidade científica. 
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3. Materiais e Métodos 

  

3.1.  Projeto piloto 
 

Em 27 de fevereiro de 2016, foram realizadas coletas e análises de vestígios 

botânicos em simulações de perícias do crime de ocultação (de cadáver/objetos) em 

canaviais localizados em Pirassununga e Santa Rita do Passa Quatro (SP), como um 

ensaio piloto, visando padronizar os procedimentos para as coletas e análises dos 07 

canaviais (veja itens 3.2 e 3.3) propostos no estudo.  

Em cada um desses locais, uma mesma pessoa, no caso o co-orientador (sexo 

masculino, cerca de 70 quilos), representando o “autor do crime”, recebeu partes de 

itens do vestuário para justapor nas suas vestes e caminhou da beira da via de tráfego 

adjacente ao canavial até dois metros no interior desse. Essa dinâmica pressupôs o 

transporte da vítima ou do objeto a partir de um veículo, seguindo do modo mais 

retilíneo ou fácil possível, até o abandono dele, ingressando ligeiramente no interior do 

canavial – o que é suficiente como esconderijo e representa a casuística conhecida 

empiricamente pelos peritos criminais. A seguir, tal pessoa retornou ao ponto inicial da 

caminhada obedecendo ao mesmo trajeto. Ao término, as partes de itens do vestuário 

foram embaladas separadamente e identificadas. Esse procedimento corresponde à 

simulação do autor do crime. 

Constituíram partes de itens do vestuário para cada simulação do autor do crime 

(Pr. 1): 

1) Duas solas de borracha fixadas com elásticos aos calçados originais do 

personagem “autor do crime”, lavadas com escovas e água destilada antes do uso, 

sendo: 

1.1) Uma sola para sapato social, da marca “AMAPÁ”, número 39; 

1.2) Uma sola para sapato esportivo, esse com ranhuras profundas, da 

marca “VIBRAM”, número 39. 

2) Um segmento de tecido jeans de 5 centímetros de largura e 30 centímetros 

de comprimento, tendo fibras de 0,216 milímetros de largura e 0,036 milímetros de 

distância entre elas, colocado ao redor do tornozelo, de modo a representar a barra de 

uma calça, lavado em máquina antes do uso;  
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3) Um cadarço de algodão de 60 centímetros de comprimento e 0,6 centímetros 

de largura colocado sobre o calçado, da marca, lavado em máquina antes do uso; 

Portanto, todas os itens de peças eram novos e ainda foram devidamente limpos 

para seu uso, sendo posteriormente acondicionados em filmes e sacos plásticos.  

Para fins de nomenclatura, o conjunto será denominado “PEÇAS” e, 

individualmente, “BARRA”, “CADARÇO”, “SOLA DE SAPATO SOCIAL” e “SOLA DE SAPATO 

ESPORTIVO”. 

Além das simulações do autor do crime em canaviais, foram realizadas dinâmicas 

semelhantes em milharal e matas adjacentes aos canaviais. 

Na sequência, foram coletadas duas amostras de solo superficial, 

respectivamente, a 1 e a 2 metros, no interior de cada área em que houve simulação e 

também de áreas próximas relacionadas para fins de controle, denominadas aqui de 

“controle”, perfazendo aproximadamente 50 gramas cada. As amostras dos canaviais 

escolhidos para estudo representaram as coletas periciais habituais, que são realizadas 

próximas ao núcleo central do local de crime. Com essa análise preliminar, buscou-se 

verificar a relevância de manter esse procedimento comum de coleta no interior do 

canavial frente aos resultados dos controles. Buscou-se analisar macrovestígios e 

palinomorfos8 (grãos de pólen, esporos e algas) de todas as peças. 

  

 
8 Grupo artificial de organismos separados por um método de preparação química. Dentre os diversos 
palinomorfos, o estudo abrangeu grãos de pólen, esporos e algas.  
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Prancha 1. Peças da simulação do autor do crime.  
Figura 1: Sola de sapato social. Figura 2: Sola de sapato esportivo. 3: Barra jeans. 4: Cadarço. 

 
Os resultados do piloto mostraram que: 

1) O encontro de macrovestígios (fragmentos vegetais, frutos e sementes) foi 

consistente para todas as peças: solas de sapatos, cadarço e barra; enquanto 

que a análise palinológica revelou-se promissora apenas para as amostras de 

solo contidas nas solas de sapato (isso devido principalmente à escassez de 

microsvestígios na barra e no cadarço); 

2) Os solos dos canaviais contêm grande variedade de grãos de pólen, esporos, 

algas, carvão, com repetições de taxa, demonstrando possibilidade de 

estudos quantitativos e qualitativos comparativos; 

3) Amostras de solos retiradas das solas dos sapatos apresentaram baixas 

contagens e apresentaram taxa que não foram observados nas amostras de 

solo do interior do canavial, indicando retenção de vestígios da caminhada; 

4) Não foi constada diferença significativa de captação de vestígios entre solas 

do sapato social e do sapato esportivo. 

Portanto, verificou-se a viabilidade de análises qualitativas e quantitativas para 

que, sob exames mais minuciosos, possa ser verificada a possibilidade de encontrar 

perfis botânicos nos canaviais, analisando o quanto são específicos e mutualmente 
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excludentes. Ademais, o procedimento proposto e avaliado na presente tese atenderá 

de maneira mais concentrada à região da suposta caminhada, ou seja, entre a via e o 

interior do canavial, a fim de oferecer melhores condições de comparação entre 

amostras de solo removidas de solas dos sapatos e amostras de solo relacionadas ao 

local.   

 

3.2. Áreas de estudo 

 
A seleção dos diferentes canaviais do estado de São Paulo atendeu aos seguintes 

critérios: 

a) Áreas particulares onde houve autorização e/ou acompanhamento de 

responsáveis; 

b) Proximidade de áreas urbanas; 

c) Locais em Cerrado, sendo no mínimo dois próximos entre si e um distante; 

d) No mínimo um local em Floresta Estacional Semidecidual ou, além desta, 

também sob influência de Cerrado; 

e) No mínimo um local sob influência de Cerrado e Floresta Ombrófila Densa. 

Portanto, as 07 áreas de estudo atendem aos critérios de seleção de canaviais 

próximos e distantes num mesmo ecossistema ou de ecossistemas distintos, inclusive 

sob diferentes características ecológicas (clima, por exemplo).  

Essas áreas de estudo representam supostos locais de crime, nos quais foram 

realizadas as simulações descritas no tópico 3.3., identificados por siglas que remetem 

ao(s) ecossistema(s) em que se encontram e por letras que relacionam a distância entre 

eles (Tabela 1).  
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Tabela 1: Denominação dos canaviais em siglas baseadas no(s) ecossistema(s) e relação 
de distância. 
Ecossistema  Canavial Município Relação de distância 
Cerrado  Cer.A Pirassununga A 200 m de Cer.B  

Cerrado  Cer.B Pirassununga A 200 m de Cer.A  

Cerrado  Cer.C Pirassununga Cerca de 10 km de Cer.A-
Cer.B 

Cerrado  Cer.D Pratânia Distante , cerca de 200 
km de Cer.A 

Cerrado + Floresta Estacional 
Semidecidual 

Cer.Fes Santa Rita do 
Passa Quatro 

Cerca de 40 km de Cer.A, 
Cer.B  

Cerrado + Floresta Ombrófila Densa Cer.Fod Itapetininga Distante , cerca de 250 
km de Cer.A  

Floresta Estacional Semidecidual Fes Presidente 
Prudente 

Distante , cerca de 450 
km de Cer.A 

 
Portanto, os dois canaviais em Cerrado que ocorrem um ao lado do outro são 

representados por Cer.A e Cer.B. O mais próximo a esses dois é o canavial Cer.C, sendo 

os três localizados no município de Pirassununga, enquanto o mais distante é o Cer.D, 

em Pratânia. 

Um canavial relativamente próximo (cerca de 40 km) dos três primeiros canaviais 

é o Cer.Fes, uma vez que ocorre em área de transição entre Cerrado e Floresta Estacional 

Semidecidual. Seguindo essa lógica, o canavial Cer.Fod ocorre em área de transição 

Cerrado – Floresta Ombrófila Densa e Fes é um canavial em Floresta Estacional 

Semidecidual.  

É apresentada a seguir a caracterização de cada canavial, por ordem de distância 

relativa entre eles, que compreende o ecossistema em que está inserido, ou se em 

contato entre ecossistemas, a localização geográfica por coordenadas, o tipo de clima, 

os aspectos da ocupação humana, os espécimes vegetais associados ao canavial e 

presentes em suas imediações, além de informações sobre a região do entorno, quando 

disponíveis por meios oficiais. A localização de cada um deles é observada na Figura 3. 
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Figura 3: Esquema do estado de São Paulo indicando os canaviais amostrados, os respectivos 

municípios e a vegetação original (Modificado de Siqueira & Durigan, 2007). 
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Dois canaviais adjuntos em Cerrado, município de Pirassununga: Cer.A e Cer.B 

(Cer.A: S22°00.337’, W47°23.866’; Cer.B: S21°38.409’, W47°26.907’; clima: Cwa9). 

Pequena propriedade em zona rural, a menos de 5 km do Cerrado de Emas. A via 

pública de acesso ao sítio era de pavimentação asfáltica (Pr. 2, Fig. 1) seguida de estrada 

de terra delimitando o canavial e seus acessos imediatos (Pr. 2, Figs. 2-3; Pr. 3, Figs. 1-

2). Presença de mata antropizada tanto no acesso ao sítio, junto ao canavial Cer.A (Pr. 

2, Figs. 2-4) quanto no limite posterior do canavial Cer.B (Pr. 3, Fig. 2). O solo nas 

proximidades dos limites dos canaviais se encontrava pouco coberto por plantas 

ruderais (Pr. 2, Fig. 3; Pr. 3, Fig. 2). 

Pela importância do Cerrado de Emas em Pirassununga, foi considerada uma 

relação de espécies produzida e disponibilizada pelo Departamento de Ecologia – 

Instituto de Biociências – Universidade de São Paulo. 

 

Terceiro canavial, em Cerrado, município de Pirassununga: Cer.C (S21°56.942’, 

W47°27.388’; clima Cwa9). 

Pequena propriedade em zona urbana, a cerca de 10 km do Cerrado de Emas e 

próximo à Rodovia Anhanguera. A via pública era de pavimentação asfáltica (Pr. 4, Figs. 

1-2) e ladeada por canavial e plantação de milho (Zea mays, Poaceae) (Pr. 4, Fig. 3). Havia 

outra plantação de milho atrás do canavial, mais distante do ponto de coleta. O solo ao 

redor do canavial se encontrava desprovido de ervas (Pr. 4, Fig. 2), enquanto o solo ao 

redor da plantação de milho era coberto por gramíneas e outras herbáceas (Pr. 4, Fig. 

7). Mais distante, foram observados eucaliptos (Eucalyptus spp., Myrtaceae) (Pr. 4, Fig. 

2) e um fragmento de mata. Parte do canavial não era manejada há alguns anos. 

 

 Quarto canavial, em região de contato Cerrado - Floresta Estacional 

Semidecidual, município de Santa Rita do Passa Quatro: Cer.Fes (S21°43.091’, 

W47°35.191’; clima: Cwa9). 

Grande propriedade em zona rural, próximo à Rodovia Anhanguera. A via 

principal é de pavimentação asfáltica, ladeada por canaviais, sendo a secundária uma 

 
9 Cwa: Temperado úmido com inverno seco e verão quente (Koppen-Geiger, 1928). 
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estrada de terra piloada, que se alonga junto a uma mata ciliar antropizada (Pr. 5, Figs. 

1-3). 

Vizinho de glebas do Parque Estadual de Vassununga, cuja gleba mais próxima é 

a Capetinha Oeste, formada por Floresta Estacional Semidecidual - o parque contém 

glebas de cerrado e de florestas, destacando-se as matas ciliares. No seu plano de 

manejo são destacadas as seguintes espécies: Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 

(Annonaceae), Hymenaea courbaril L., Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne, 

Copaifera langsdorffii Desf. (Fabaceae-Caesalpinoideae), Anadenanthera colubrina 

(Vell.) Brenan (Fabaceae-Mimosoideae), Pterodon pubescens (Benth.) Benth. (Fabaceae-

Papilionoidea), Cariniana legalis (Mart.) Kuntze e C. estrellensis (Raddi) Kuntze 

(Lecythidaceae). 

  

Quinto canavial, em Cerrado, município de Pratânia: Cer.D (S22°80.594’, 

W48°73.649; clima: Cfa10). 

Grande propriedade em zona rural. Canaviais em declive cercados 

principalmente por pastos, plantações de eucaliptos (Eucalyptus spp., Myrtaceae) e de 

pinus (Pinus spp., Pinaceae) (Pr. 6, Figs. 1-4). No acesso principal, a partir da rodovia João 

Mellão (SP-255), havia pinheiros, cerca-viva de Euphorbia milii Des Moul. 

(Euphorbiaceae), Agave sp. (Agavaceae), bambus (Bambusoideae/Poaceae) (Pr. 6, Fig. 

1), do outro lado da pista de acesso, muitas leguminosas arbóreas (Fabaceae). A casa-

sede da fazenda apresenta jardim com árvores e arbustos ornamentais (destaque para 

Tibouchina spp., Melastomataceae, Pr. 6, Fig. 2). Nos arredores existem áreas bem 

preservadas de cerrado, onde foram realizadas pesquisas da Universidade Estadual 

Paulista.  

 

Sexto canavial, em região de contato Cerrado - Floresta Ombrófila Densa, 

município de Itapetininga:  Cer.Fod (S23°49.880, W48°07.196.9; clima: Cfa10). 

Grande propriedade em zona rural com influência de propriedades do Instituto 

Florestal de São Paulo e de área de ocupação por movimento social. Entrada da 

propriedade com diversas plantas, destacando-se araucárias (Araucaria angustifolia, 

 
10 Temperado úmido com verão quente (Koppen-Geiger, 1928). 
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Araucariaceae), eucaliptos (Eucalyptus spp., Myrtaceae), leguminosas (Fabaceae) e 

cobertura gramada com ervas ruderais (Pr. 7, Figs. 1-5).  

 

Sétimo canavial, em Floresta Estacional Semidecidual, município de Presidente 

Prudente, distrito Eneida: Fes (S21°91.395’, W51°31.870’; clima: Cfa10). 

Grande propriedade em zona rural com canavial em estado de abandono, 

cercado por pastos e acessado por estrada de terra piloada (Pr. 8, Figs 1-2). No local, 

junto a um canavial, ocorreu uma ocultação de cadáver em 201711. O cadáver foi 

enterrado debaixo da sombra de uma figueira (Ficus sp., Moraceae) de grande porte, 

sendo que a cova já se encontrava descaracterizada quando do estudo, sendo ocupada 

por solo e plantas ruderais (Pr. 8, Figs. 3 e 5-6). Nas imediações, presença de eucaliptos 

(Eucalyptus spp, Myrtaceae), bambus (Bambusoideae/Poaceae) e leguminosas 

(Fabaceae).  

  

 
11 http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2017/01/corpo-de-cabeleireiro-e-

encontrado-enterrado-proximo-canavial.html 
 

http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2017/01/corpo-de-cabeleireiro-e-encontrado-enterrado-proximo-canavial.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2017/01/corpo-de-cabeleireiro-e-encontrado-enterrado-proximo-canavial.html
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Prancha 2. Canavial em Cerrado no município de Pirassununga: Cer.A - Local e simulação.   
Figura 1: Via de acesso ao canavial. Figura 2: Canavial à direita. Figura 3: Aproximação do canavial à direita, 
poucas plantas ruderais. Figura 4: Detalhe da mata nas imediações. Figura 5: Acesso ao canavial (seta 
pontilhada). Figura 6: Aspecto geral do canavial na terceira viagem. Figura 7: Seta indica sítio de ocultação 

da simulação. 
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Prancha 3. Canavial em Cerrado no município de Pirassununga: Cer.B - Local e simulação. Indicar as 
ruderais 
Figura 1: Acesso ao canavial. Figura 2: Detalhe do canavial com mata ao fundo. Figura 3: Canavial estudado 
à direita. Seta pontilhada indica a entrada no canavial (simulação). Figura 4: Aspecto geral do canavial na 
terceira viagem. Figura 5: Seta pontilhada indica entrada até sítio de ocultação da simulação. Figuras 6 e 
7: Aspecto da mata controle na primeira e na terceira viagem. 
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Prancha 4. Canavial em Cerrado no município de Pirassununga: Cer.C - Local e simulação.  
Figura 1: Aspecto geral nas proximidades do acesso ao terceiro canavial (seta). Figura 2: Canavial estudado 
à esquerda (seta vermelha); plantação de milho à direita (seta branca) e plantação de eucaliptos ao fundo. 
Figura 3: Entrada do canavial C. Seta pontilhada indica trajeto da simulação no canavial C à direita. Figura 
4: Aproximação do canavial C. Seta indica sítio de ocultação da simulação. Figura 5: Canavial à esquerda 
corresponde ao controle. Fragmento de mata ao fundo. Figura 6: Aspecto do canavial na situação da 
terceira viagem. Figura 7: Aspecto geral da plantação de milho. Figura 8: Campo do milharal após remoção 
dos cultivares - situação da terceira viagem. 
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Prancha 5. Canavial em contato Cerrado - Floresta Estacional Semidecidual no município de Santa Rita do 
Passa Quatro: Cer.Fes - Local e simulação.  
Figura 1: Aspecto geral nas proximidades do acesso ao quarto canavial (seta). Figura 2: Idem sob ângulo 
oposto (seta). Figura 3: Vista frontal do canavial a partir de estrada de terra. Figuras 4 - 6: Acesso ao 
canavial (trechos em setas pontilhada). Figuras 7 - 9: Aspecto geral do canavial estudado em cada uma 
das três viagens. Figura 10: Controle na mata, ao lado esquerdo da estrada de terra. Figura 11: Controle 
no canavial, oposto ao canavial estudado e ao lado direito da estrada de terra. 
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Prancha 6. Canavial em Cerrado no município de Pratânia: Cer.D - Local e simulação.  
Figura 1: Acesso à estrada que leva à fazenda. Presença de extensa plantação de pinus (Controle externo). 
Figura 2: Trecho da estrada com Tibouchina spp. (Myrtaceae). Figura 3: Limite da plantação de pinus à 
direita e início do canavial à esquerda (seta). Figura 4: Canavial estudado à direita, pasto à esquerda e 
eucaliptos em terreno acima. Figura 5: Entrada do canavial. Seta pontilhada indica trajeto da simulação. 
Figura 6: Aproximação do canavial. Seta indica sítio de ocultação da simulação. Figura 7: Vista do terreno 
superior, com forrageiras e arbóreas. Figura 8: Terreno superior, com forrageiras, eucaliptos e canaviais 
correspondentes a controles. 
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Prancha 7. Canavial em contato Cerrado - Floresta Ombrófila Densa no município de Itapetininga: Cer.Fod 
- Local e simulação.  
Figuras 1 e 2: Aspecto geral nas proximidades do acesso à estrada que conduz à propriedade. Figura 3: 
Entrada de acesso ao canavial. Figura 4: Canavial estudado à direita e gramado com plantas ruderais. 
Figura 5: Imediações do canavial. Figura 6: Seta indica sítio de ocultação da simulação. Figura 7: Seta 
pontilhada indica trajeto da simulação. Figura 8: Detalhe do sítio de ocultação da simulação (seta). 
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Prancha 8. Canavial em Floresta Estacional Semidecidual no município de Presidente Prudente: Fes - Local 
e simulação.  
Figura 1: Aspecto geral das imediações do canavial abandonado. Figura 2: Estrada de terra de acesso. 
Figura 3: Visão da copa da figueira (Ficus, Moraceae) ao fundo. Figura 4: Sítio de ocultação da simulação, 
defronte à figueira. Seta pontilhada indica direção do acesso. Figuras 5 e 6: Aproximação e detalhe da 
cova já descaracterizada, coberta por terra e ocupada por plantas ruderais, em frente à figueira, indicada 
por círculo pontilhado.  
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3.3. Simulações para posterior aplicação do procedimento de coleta de 

amostras 

 
No primeiro semestre de 2018, foram realizadas simulações semelhantes àquelas 

do Projeto piloto. A escolha do primeiro semestre se deveu a encontrar todos os 

canavais desenvolvidos e antes do corte. As datas das simulações e das condições 

climáticas por locais se encontram na Tabela 2, sendo que os canaviais de Pirassununga 

e Santa Rita do Passa Quatro (ao todo quatro, Cer.A, Cer.B, Cer.C e Cer.Fes) foram 

examinados duas vezes, isto é, em duas viagens (1ªV e 2ªV), em janeiro e fevereiro, 

período bastante chuvoso. Todas as simulações foram realizadas no período matutino, 

por motivos logísticos, e seus potenciais vieses serão abordados na discussão.  

Além disso, a fim de oferecer ainda mais dados sobre a relevância de processos 

tafonômicos aos quais estão submetidos os microvestígios palinológicos e as partículas 

carbonizadas, nos quatro canaviais que compreendem as localidades de Pirassununga e 

Santa Rita do Passa Quatro, foram coletados somente solos, em 5 maio de 2018, período 

seco que antecedeu o corte da cana no inverno (Pr. 2, Fig. 6; Pr. 3, Fig. 4 e 7; Pr. 4, Figs. 

6 e 8; Pr. 5, Figs. 7-9), que correspondeu a uma terceira viagem (3ªV).  Portanto, essas 

localidades foram visitadas por quatro vezes, sendo uma viagem do Projeto piloto e três 

do procedimento de coleta testado.  

As simulações ocorreram em posições arbitrárias dos canaviais, nos quais uma 

mesma pessoa, no caso a doutoranda (sexo feminino, cerca de 60 quilos), 

representando o “autor de crime” portou as peças “barra”, “cadarço”, “sapato social” e 

“sapato esportivo” e caminhou da via de tráfego até o canavial, seguindo do modo mais 

retilíneo ou fácil possível, ingressando nele até cerca de 2 metros, sítio correspondente 

ao ponto de maior interesse de cada local de crime, onde cadáver/objeto seria 

comumente encontrado (Pr. 2, Figs. 5 e 7; Pr. 3, Figs. 3 e 5; Pr. 4, Figs, 3 e 4; Pr. 5, Figs 4-

6; Pr. 6, Figs. 5 e 6; Pr. 7, Figs. 6-8), conforme a Tabela 2. Fez exceção somente o canavial 

Fes, cujo sítio principal correspondia a uma cova, sítio principal de um local de crime 

ocorrido em 2017 (Pr. 8, Fig. 4). Em seguida, o autor” retornou caminhando pelo mesmo 

trajeto e, ao atingir o ponto de partida, as peças foram removidas, embaladas 

separadamente e identificadas.  
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Tabela 2: Simulações segundo local, data, condições climáticas e extensão de 
caminhada. 

Locais Data(s) em 2018 Condições climáticas Extensão da caminhada 

Cer.A 29/01 (1ªV) 
17/02 (2ªV) 

Ensolarado; 
Chuva em dia anterior à 
coleta apenas para 17/02 

Partindo do centro da via de terra 
adjacente: 6,3 metros em linha 

Cer.B 29/01 (1ªV) 
17/02 (2ªV) 

Ensolarado; 
Chuva em dia anterior à 
coleta apenas para 17/02 

Partindo do centro da via de terra 
adjacente: 4,5 metros em linha 

Cer.C 29/01 (1ªV) 
17/02 (2ªV) 

Ensolarado 
Chuva em dia anterior à 
coleta apenas para 17/02 

Partindo do centro da via asfáltica 
adjacente: 11,5 metros em linha; 3 
metros à direita = 14,6 metros 

Cer.Fes 29/01 (1ªV) 
17/02 (2ªV) 

Ensolarado; 
Chuva em dia anterior à 
coleta apenas para 17/02 

Partindo do centro da via asfáltica 
adjacente: 15,2 metros em linha 

Cer.D 27/02 Ensolarado Partindo do centro da via de terra 
adjacente: 9 metros em linha 

Cer.Fod 27/03 Ensolarado; 
Chuva no dia anterior à 
coleta 

Partindo da via de terra adjacente: 5 
metros em linha 

Fes 10/03 Ensolarado;  
Chuva no dia anterior à 
coleta 

20 metros em linha em trilha 
abandonada até a cova 

 

 
A fim de conter quantidade de solo suficiente para o emprego das diversas 

técnicas escolhidas para recuperação de vestígios, foi necessário realizar duas 

simulações: a primeira com todas as peças e a segunda apenas com outras solas de 

sapatos (“SOLA DE SAPATO SOCIAL” e “SOLA DE SAPATO ESPORTIVO”, sempre em par). 

Assim, em Cer.D, Cer.Fod, Fes e na segunda viagem de Cer.A, Cer.B, Cer.C, Cer.Fes as 

simulações ocorreram duas vezes. 

As simulações não foram repetidas para cada caso a fim de evitar viés. Portanto, 

independente de pouca, razoável ou muita impregnação de solo nas solas (Pr. 9), ou 

ausência de vestígios na barra e cadarço, as simulações foram consideradas válidas.  

Na sequência, foi aplicado um procedimento de coleta de amostras de solo e 

levantamento do local, que será minuciosamente abordada no próximo tópico. 
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Prancha 9: Solas de sapatos após simulações. 
Figura 1: Solas pouco impregnadas por solo. Figura 2: Solas moderadamente impregnadas por solo. 

 
 
 

3.4. Emprego do procedimento de coleta desenvolvido  

 

Pelo levantamento pericial de local regular, as áreas em que houve as simulações 

foram fotografadas, esquematizadas em croquis e situadas geograficamente segundo 

suas coordenadas. Atenção especial foi dada à realização de imagens, fotografando a 

paisagem e todos os aspectos, do geral aos detalhes, com atenção especial às plantas 

em floração. 

 Tendo em vista os resultados do Projeto piloto, que indicaram o viés das plantas 

que crescem nas imediações dos locais examinados, foi elaborado um procedimento de 

coleta que abrange o acesso, a borda e o interior imediato do canavial, bem como inclui 

outras áreas-controle, conforme recomendado por Bryant e Jones (2006). 

 Portanto, a partir do ponto principal do local de crime (isto é, onde teria sido 

abandonado o cadáver ou o objeto, no caso indicado a 2 metros dentro do canavial a 

partir de sua borda), determinou-se uma linha de no mínimo 5 metros com centro nesse 

ponto e paralela à borda do canavial, rebatida até o limite com a beira da via asfáltica 

adjacente, de modo a demarcar um quadrilátero imaginário.  
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Para o local Fes, cujo centro é a cova, a partir dela estipulou-se um círculo com 

5 metros de diâmetro.  

Para os canaviais em que houve a simulação do autor do crime, foram coletadas 

aleatoriamente 24 porções de solo, formadas por 12 porções aleatórias de solo na zona 

de acesso ao canavial, à guisa de transecto (isto é, ao redor de uma linha reta imaginária 

entre o ponto de abandono da simulação e o ponto na beira da via) e por 12 porções 

aleatórias no interior do quadrilátero imaginário, de modo a perfazer uma amostra de 

20 gramas quando agrupadas. Cada uma dessas porções coletadas foi obtida através da 

“PINÇADA”, uma técnica em estudos arqueológicos e palinológicos para coleta de 

pequenas quantidades de solo com os dedos, em que a mão faz as vezes da pinça, 

movimentando e afastando o polegar contra os outros dedos da mão (Adam & 

Mehringer, 1975). Para evitar contaminações, cada série de pinçadas (isto é, para cada 

amostra-local) foi usada uma luva estéril. Cada amostra de 24 “pinçadas” de solo foi 

alocada numa embalagem plástica dotada de zíper reutilizável e re-selável (tipo 

“ziploc”). 

Para o local com cova, próxima ao canavial, as 24 pinçadas foram formadas por 

12 pinçadas de solo aleatórias no círculo imaginário e por 12 pinçadas aleatórias no 

trecho de acesso de 20 metros.  

A denominação dessas amostras, coletadas no sítio principal do local e seu e 

acesso, foi indicada pela letra “M” de método (Cer.A-M, Cer.B-M e assim por diante). 

Na área de coleta das pinçadas também foram selecionadas plantas em floração 

a fim de constituir um banco de comparação com os resultados dos estudos 

morfológicos, anatômicos e palinológicos. Ademais, a depender da relevância (tamanho 

e quantidade) foram coletadas também partes vegetativas. 

Áreas adjacentes foram tratadas como controles do método, tendo as 

respectivas coletas obedecido aos mesmo procedimento de 24 pinçadas aleatórias de 

solo superficial (Pr. 2, Fig. 4; Pr. 3, Fig. 6; Pr. 4, Figs. 5 e 7; Pr. 5, Figs. 10 e 11; Pr. 6, Figs. 

1, 7 e 8; Pr. 7, Fig. 7). As características e a área de coleta de cada controle são detalhadas 

na Tabela 3. A denominação das amostras de coletas nas áreas adjacentes, os controles, 

foram indicadas pela letra “C” e, se em mais de um, sigla específica: quando distante e 

externo, “Cext”; quando em frente, “Cf”; quando em mata, “Cm”.  
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Tabela 3: Controles segundo local, fisionomia e área. 
Locais Sigla do Controle e Fisionomia Área do controle 

Cer.A Cer.A-C: Estrada de terra e mata antropizada 
imediatamente em frente   

120 m2 (15 x 8 m) 

Cer.A-Cext: Recuo de terra piloada do lado oposto da 
rodovia de acesso (controle realizado apenas na Primeira 
Viagem)  

100 m2 (20 x 5 m) 

Cer.B Cer.B-C: Estrada de terra e mata antropizada na baixada 
logo atrás do canavial  

100 m2 (20 x 5 m) 

Cer.C Cer.C-C: Canavial imediatamente lateral, em que houve 
queimada recente   

100 m2 (50 x 2 m) 

Cer.Fes Cer.Fes-Cf: Canavial em frente, separado pela via asfáltica 105 m2 (35 x 3 m) 

Cer.Fes-Cm: Mata antropizada imediatamente lateral ao 
controle acima 

105 m2 (35 x 3 m) 

Cer.D Cer.D-C: Canavial junto a eucaliptal em posição superior 210 m2 (30 x 7 m)   

Cer.D-Cext: Acesso de terra piloada da rodovia à estrada 
de acesso à fazenda, junto a pinheiral   

100 m2 (10 x 10 m) 

Cer.Fod Cer.Fod-C: Gramado e bosque antropizado junto ao 
canavial 

100 m2 (10 x 10 m)  

Fes Fes-C: Estrada adjacente de terra piloada 100 m2 (4 x 25 m) 

 

 
Os croquis a seguir, de 1 a 6, indicam os sítios principais dos locais de crime, os 

trajetos de caminhada da simulação, as posições e as áreas das amostras coletadas sob 
os termos “Método” e “Controle”.  
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Croqui 1: Esquema representando a caminhada da simulação do autor de crime e as coletas referentes à 
simulação e ao controle. 
À direita, Cer.A em posição inferior e Cer.B em posição superior. À esquerda, em detalhes, Cer.A (inferior) 
e Cer.B (superior).  
Cer.A - Caminhada de 6,3 m. Controle de 120 m2 e controle externo de 100 m2 
Cer.B - Caminhada de 4,5 m. Controle de 100 m2 

 

 
Croqui 2: Esquema representando a caminhada da simulação do autor de crime e as coletas referentes à 
simulação e ao controle.  
Cer.C 
Caminhada de 14,6 m 
Controle de 100 m2 
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Croqui 3: Esquema representando a caminhada da simulação do autor de crime e as coletas referentes à 
simulação e ao controle. Cer.FesCaminhada de 15,2 m 
Controles de 105 m2 

 
Croqui 4: Esquema representando a caminhada da simulação do autor de crime e as coletas referentes à 
simulação e aos controles. À direita, aspecto geral. À esquerda-superior, detalhe. À esquerda inferior, 
posição do controle externo em relação ao canavial estudado.   
Cer.D 
Caminhada de 9 m 
Controle de 210 m2 

Controle externo de 100 m2 
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Croqui 5: Esquema representando a caminhada da simulação do autor de crime e as coletas referentes à 
simulação e ao controle.  
Cer.Fod 
Caminhada de 5 m 
Controle de 100 m2 

 
Croqui 6: Esquema representando a caminhada da simulação do autor de crime e as coletas referentes à 
simulação e ao controle.  
Fes 
Caminhada de 20 m 
Controle de 100 m2   
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3.5. Recuperação de vestígios  
 

Das barras e cadarços foram removidos os macrovestígios, que na presente tese 

corresponderam aos diásporos e fragmentos vegetais.  

Dos pares de solas foram recuperados os macrovestígios, e a seguir foram lavados 

com água destilada, com o auxílio de uma pisseta, seguido de remoção dos sedimentos 

incrustados nas reentrâncias com gazes estéreis de algodão da marca “CREMER” e 

espátulas, levemente friccionadas contra a sola, para auxiliar na remoção dos 

microvestígios aderidos. Todo o material líquido resultante das lavagens de cada 

amostra foi centrifugado a uma velocidade de 2500 rpm durante 5 minutos para 

descartar a porção líquida e concentrar o resíduo, que foi encaminhado para análises 

palinológicas. 

As solas dos pares de sapatos relativos à segunda simulação do mesmo dia no local 

foram tratadas da mesma forma e o resíduo encaminhado para análises de partículas 

carbonizadas.  

Quanto aos solos do Método e dos Controles, uma vez que foi possível controlar 

a quantidade coletada, de cada amostra de 20 gramas, 10 gramas foram separadas 

visando garantir a possibilidade de reanálise (contra-prova). A partir dos 10 gramas 

restantes foram selecionados macrovestígios e, na sequência, 5 gramas foram 

processadas para estudos palinológicos e outra metade para estudo de partículas 

carbonizadas.  Tais valores foram adotados tendo por base um grande montante de 

pesquisas de reconstrução ambiental do Quaternário (Salgado-Labouriau, 2007).  

Na tabela 4 estão elencados os tipos de vestígios pesquisados por local, viagem, 

peças, método e controle. 
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Tabela 4: Vestígios examinados por locais e datas. 
Locais Data  Vestígios procurados 

Cer.A 
Cer.B 
Cer.C 
Cer.Fes 

Primeira Viagem 
(29/01) 

Barra e Cadarço: macrovestígios   
Solas: macrovestígios e palinomorfos  
Solos (Método e Controles):  macrovestígios, palinomorfos 
e partículas carbonizadas  

Segunda Viagem 
(17/02) 

Barra e Cadarço: macrovestígios  
Solas: macrovestígios, palinomorfos e partículas 
carbonizadas 
Solos (Método e Controles):  macrovestígios, palinomorfos 
e partículas carbonizadas  

Terceira Viagem 
(05/05) 

Solos (Metodologia e Controles):  macrovestígios, 
palinomorfos e partículas carbonizadas 

Cer.D 
 

27/02 
 

Barra e Cadarço: macrovestígios  
Solas: macrovestígios, palinomorfos e partículas 
carbonizadas 
Solos (Método e Controles):  macrovestígios, palinomorfos 
e partículas carbonizadas 

Cer.Fod 
 

27/03 
 

Fes 10/03 
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3.6. Técnicas laboratoriais 
 
3.6.1. Morfologia externa e Anatomia  
 
As análises de morfologia externa e interna foram conduzidas no Laboratório de 

Anatomia Vegetal do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo. 

Na análise em 10 gramas de solo das amostras do Método e Controle, foram 

selecionados todos os diásporos (em geral, fruto/semente) e até 6 fragmentos vegetais 

sob estereomicroscópio, com auxílio de pinças e pinceis, que se apresentavam íntegros, 

isto é, não estilhaçavam ou desmanchavam. Devido ao tamanho diminuto, foi 

necessário manter o entorno do posto de trabalho livre de outros materiais e sempre 

limpá-lo ao final de cada amostragem. Tal procedimento permitiu que caso o fragmento 

saltasse ou se deslocasse durante o transporte para seu recipiente, pudesse ser 

encontrado sobre a mesa de trabalho. Cada macrovestígio foi fotografado e identificado 

por código. Particularmente, os macrovestígios maiores, como frutos e espiguetas, 

foram fotografados também em microscópico estereoscópico Leica M205FA / software 

LAS V4.12. 

Dentre os fragmentos vegetais, os maiores foram subdivididos em duas partes, de 

modo que pudessem ser analisados independentemente pela Microscopia Óptica (MO) 

e sob Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Os fragmentos menores foram 

analisados apenas sob MO. Devido ao tamanho diminuto, impedindo a subamostragem 

em diferentes faces, optou-se por observá-los em seção transversal.  

  Para observação em MO, foram produzidas lâminas permanentes a fim de 

garantir sua maior durabilidade, segundo métodos compilados por Kraus & Arduin 

(1997). Primeiramente, os fragmentos secos ou levemente umedecidos, removidos da 

matriz de solo, foram lentamente desidratados em série etanólica (10%, 20%, 30%, 40%, 

50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%), permanecendo um dia em cada etapa.  

A seguir, utilizou-se como meio de infiltração a Historesina® 

(hidroxietilmetacrilato), escolhida por permitir um seccionamento fino, de modo a 

diminuir o impacto contra o fragmento durante o seccionamento. As etapas que 

compõem a infiltração são mergulhar as amostras numa solução de pré-infiltração e, a 

seguir, na solução pura de hidroxietilmetacrilato. Cada uma dessas etapas teve a 
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duração de uma a duas semanas. Posteriormente, os fragmentos foram posicionados 

verticalmente em poços de placas de plástico contendo historesina pura com solução 

endurecedora após ativação da reação de polimerização e deixados para secagem livre 

durante uma semana. 

Os blocos de resina contendo os materiais foram fixados separadamente com 

cola de cianocrilato em blocos de madeira que serviram como suporte para 

seccionamento no micrótomo rotativo Leica, produzindo cortes de 12 micrômetros.  

Os cortes foram alocados em lâminas que continham uma gota de água com 

detergente. Para cada amostra foram produzidas duas lâminas com diversos cortes 

(aproximadamente 8) que então foram colocadas sobre uma placa aquecedora para 

secagem.  

Depois de secas e de alcançarem temperatura ambiente, foram coradas com azul 

de toluidina por cerca de três minutos estando mergulhadas em uma cubeta com o 

corante, sendo a seguir lavadas em água de torneira em três séries de três minutos.  

Para montagem das lâminas permanentes, foi adicionada sobre cada uma delas 

gotas de Entellan® com meio de inclusão sendo imediatamente cobertas por lamínula. 

Por fim, as lâminas preparadas foram submetidas ao processo de secagem final em 

estufas a 60° C para serem guardadas em laminários.   

Após observação das lâminas sob Microscópio, os cortes selecionados foram 

fotografados com o microscópio Leica DMLB com a câmera digital DFC310FX / software 

LAS VA.1. 

Para estudo em MEV, os fragmentos vegetais foram montados em suportes 

metálicos com fita adesiva dupla-face, cobertas com ouro paládio (Bozzola & Russell, 

1992) e estudados e fotografados em microscópio eletrônico de varredura JEOL T-200. 

Ademais, de cada local de coleta foi removido um segmento do setor mediano 

da folha de Saccharum spp. para estudos comparativos seguindo as mesmas técnicas 

acima descritas (MO e MEV) e também dois exemplares de Saccharum SP803280 

cultivados no Jardim do Departamento de Botânica IB – USP. Esses cultivares SP803280 

foram estudados em diversas porções de seus órgãos vegetativos (raiz, caule, porções 

inferior e superior da bainha foliar, base, região mediana e ápice da lâmina foliar, tanto 

pela inclusão em historesina como também por cortes à mão livre com dupla coloração 

ou à fresco.  
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3.6.2. Palinologia 
 

As amostras de resíduo (sedimento) para a análise palinológica foram tratadas 

quimicamente no Laboratório de Micropaleontologia do Departamento de Geologia 

Sedimentar e Ambiental (DGSA) do Instituto de Geociências da Universidade de São 

Paulo, de acordo com a técnica descrita em (Colinvaux et al., 1999).  

As amostras de cinco gramas de solo ou a quantidade disponível dos sapatos, 

conforme Tabela 5, foram acondicionadas em tubos de propileno de 50 ml para 

centrífuga. A cada uma delas, foi adicionada 2 pastilhas do marcador exótico 

Lycopodium clavatum L. dissolvido em 5 ml de ácido clorídrico (HCl 10%) para remoção 

dos carbonatos que compõem a matriz, sendo adicionado água destilada até o volume 

de 20 ml. Cada pastilha continha 12.100, valor que integra o cálculo de concentração 

dos palinomorfos, segundo a técnica de Stockmarr (1971). 

Para a dissolução da sílica presente nas amostras, o conteúdo sobrenadante de 

centrifugação foi substituído por 10 ml de HF (ácido fluorídrico) 40%, com ação de 2 

horas em bloco aquecedor à 100°C, seguido de centrifugação com água destilada. A 

seguir, para remoção do excesso de água, adicionou-se 8 ml de C2H4O2 (ácido acético 

glacial). As amostras foram centrifugadas e o líquido descartado. O conteúdo 

citoplasmático e a celulose foram removidos pela reação de “acetólise”, uma hidrólise 

ácida composta por 9 partes de (CH₃CO)₂O (anidrido acético) e 1 parte de H2SO4 (ácido 

sulfúrico). Adicionou-se 8 ml de acetólise em cada tubo, que foram dispostos em banho-

maria à 100°C por 10 minutos. Após este procedimento, as amostras foram 

centrifugadas e o líquido eliminado. Adicionou-se mais 8 ml de ácido acético glacial, 

foram novamente centrifugadas e lavadas com água destilada. As centrifugações foram 

realizadas em ciclos de 4 minutos a 2500 rpm.  

Os resíduos finais foram peneirados em malhas de 5 e 250 μm, e centrifugados. 

Posteriormente, a água nos tubos foi substituída por álcool absoluto e foi 

adicionada glicerina para preservar as amostras. Os tubos ficaram em estufa à 50°C até 

a secagem total do álcool. 

Para montagem das lâminas, uma gota do resíduo final foi disposta em uma 

lâmina para microscopia juntamente com adição de uma gota de glicerina e misturadas 

delicadamente com o auxílio de um palito esterilizado. Cada lâmina foi coberta por uma 
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lamínula cujas bordas foram previamente preenchidas com parafina derretida. As 

lâminas foram colocadas por alguns segundos em chapa aquecedora a 95°C para fixação 

das lamínulas. Esmaltes transparentes foram utilizados para auxiliar na selagem. Para 

cada amostra, três lâminas foram. 

A etapa de descrição, identificação, contagem e captura de imagens digitalizadas 

dos grãos de pólen, esporos e algas (palinomorfos) foram feitas em microscópio Zeiss 

Axioplan / software ZEN. As análises foram executadas sob aumentos de 400x, 630x e 

1000x (imersão em óleo). 

Para cada amostra buscou-se alcançar mais de 100 palinomorfos, o que abrange 

os grãos de pólen, os esporos e as algas, tendo em vista um montante de três lâminas. 

Para quantificação dessas amostras palinológicas foram utilizados programas 

computacionais tais como TILIA e TILIA GRAPH (Grimm & Troostheide, 1994) e 

analisadas as concentrações segundo a seguinte equação:  

 

  
CP   =   (TP/TL) x Tla 

M 
 
Em que: 
CP = concentração de grãos de pólen ou esporos contados de um determinado tipo; 
TP = total de grãos de pólen ou esporos contados de um determinado tipo; 
TL = total de esporos de Lycopodium contados; 
TLa = total de esporos de Lycopodium adicionados; 
M = massa da amostra. 
 

Adicionalmente, as análises multivariadas Principal Component Analysis (PCA) e  

Detrended Correspondence Analysis (DCA) foram aplicadas utilizando o programa 

estatístico Paleontological Statistics (PAST) (Hammer et al., 2006), para identificar 

padrões de distribuição das espécies. O DCA é basicamente usado em análises 

ecológicas, fornecendo dados estatísticos a partir de dados de abundância (Manual PAST 

Hill & Gauch JR, 1980). 
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3.6.3. Partículas carbonizadas 
 

A análise de partículas carbonizadas contou com amostras de solo coletadas 

diretamente da superfície (Método e Controle) e das solas de sapatos, e foram 

realizadas no Institut des Sciences de l’Évolucion de Montpellier, Université de 

Montpellier.  

Quanto às amostras de solo das pinçadas, apesar de separadas 5 gramas para 

tanto, padronizou-se trabalhar com cerca de 4 gramas, uma vez que essa massa das 

amostras alcançava em geral o volume de 1 cm3, o que é adequado para o tipo de 

técnica, porém em alguns casos foi necessário modificar ligeiramente esse valor para 

atingir o volume de 1 cm3 (Tabela 5). Já as amostras de solo retiradas das solas, 

trabalhou-se com a quantidade disponível, mesmo que ínfima (Tabela 5). Devido à 

pouca quantidade de sedimento nas solas e pelo aspecto compactado de parte das 

amostras, decidiu-se pelo uso da massa em vez do volume, por ser mais direto e fácil de 

ser mensurado.   

As amostras de solo foram submersas em potes com solução contendo 

aproximadamente 150 ml de Hipoclorito de Sódio (NaClO), 2 g de Hexafosfato de Sódio 

(NaPO3)6 a 3% e 3 pastilhas de Hidróxido de Potássio (KOH), durante 24 horas em 

agitação mecanizada. Obtido o clareamento, foram peneiradas por via úmida através de 

peneiras granulométricas de malhas de 1 mm, 355, 160 e 50 μm (Pr. 10). 

A identificação, contagem e medição de comprimento de área de partículas 

carbonizadas foram feitas em um estereomicroscópio de 20x a 40x acoplado em Câmera 

digital e software de análise de imagens (Wind Seedel; Regent Instruments Canada Inc.). 

Por fim, foram realizadas análises de PCA utilizando o programa estatístico 

Paleontological Statistics (PAST) (Hammer et al., 2006). 
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Tabela 5: Quantidade de solo (resíduo/sedimento) para análise palinológica de 
partículas carbonizadas, local, viagem e tipo de amostra (método/controle). 

Local Tipo Quantidade de 
solo (g) para 
estudo 
palinológico 

Quantidade de solo 
(g) para estudo de 
partículas 
carbonizadas 

Cer.A 1ª Viagem Método (M) 5 4 

Controle (C) 5 4 

Solas de Sapatos (sap) 2 - 

2ª Viagem Método (M) 5 4 

Controle (C) 5 4 

Solas de Sapatos (sap) 8,9 0,45 

3ª Viagem Método (M) 5 2,8 

Controle (C) 5 4,2 

Cer.B 1ª Viagem Método (M) 5 4 

Controle (C) 5 4 

Solas de Sapatos (sap) 0,8 - 

2ª Viagem Método (M) 5 4 

Controle (C) 5 4 

Solas de Sapatos (sap) 6,9 0,06 

3ª Viagem Método (M) 5 3,8 

Controle (C) 5 4 

Cer.C 
 

1ª Viagem Método (M) 5 4 

Controle (C) 5 4 

Solas de Sapatos (sap) 15,9 - 

2ª Viagem Método (M) 5 4 

Controle (C) 5 4 

Solas de Sapatos (sap) 0,3 5,61 

3ª Viagem Método (M) 5 3,7 

Controle (C) 5 4,2 

Cer.Fes 1ª Viagem Método (M) 5 4 

Controle frente (Cf) 5 4 

Controle mata (Cm) 5 4 

Solas de Sapatos (sap) 7,8 - 

2ª Viagem Método (M) 5 4 

Controle frente (Cf) 5 4 

Controle mata (Cm) 5 4 

Sapatos (sap) 7,3 2,7 

3ª Viagem Método (M) 5 4,9 

Controle frente (Cf) 5 6,4 

Controle mata (Cm) 5 4,8 

Cer.D Método (M) 5 4 

Controle (C) 5 4 

Controle externo (Cext) 5 4 

Sapatos (sap) 4,4 3,51 

Cer.Fod Método (M) 5 4 

Controle (C) 5 4 

Sapatos (sap) 7,3 2,68 

Fes Método (M) 5 4 

Controle (C) 5 4 

Sapatos (sap) 7,4 0,09 
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Prancha 10. Metodologia da análise de partículas carbonizadas.  

Figura 1: Tubo contendo amostra de solo, pastilhas de KOH e (NaPO3)6. Figura 2: Peneiras de diferentes 

malhas para separação das partículas carbonizadas. Figura 3: Partículas carbonizadas retidas no 
peneiramento da malha 355 µm. Figura 4: Partículas carbonizadas retidas no peneiramento da malha 160 
µm. Figura 5: Partículas carbonizadas retidas no peneiramento da malha de 50 µm. Figuras 6 e 7: Software 
reconhece partículas, quantificando-as e mensurando-as (comprimento e área) sob controle fino do 
usuário.   
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3.7. Critérios para caracterização e identificação de amostras vegetais 
 

3.7.1.Morfologia externa de macrovestígios 
 
 A descrição dos diásporos teve como primeiro objetivo verificar se o vestígio se 

tratava de um fruto ou de uma semente. Tendo em vista sua caracterização, procurou-

se observar forma, cor (uniformidade, manchas ou outros padrões) e textura. 

Especificamente para fruto, apurou-se, presença de acessórios ou partes florais 

remanescentes e, quando possível, seu tipo (simples, agregado, múltiplo) e se deiscente 

ou indeiscente. Para sementes, buscou-se a presença de estruturas especiais (carúncula 

e arilo), posição e detalhes do hilo e se a micrópila seria nítida.  

A seguir, tais vestígios foram comparados com as amostras vegetais coletadas e 

com material bibliográfico de acordo com os inventários de flora para cada área.  

Destacam-se alguns atlas e bases de dados que foram consultados a fim de obter 

orientações gerais quanto a distinção de famílias e reconhecimento de frutos e 

sementes de espécies ruderais: 

- Kissmann, K. G. Plantas infestantes e nocivas. Tomos 1, 1ª Ed. São Paulo: Basf 

Brasileira S.A. 1991. 608p. 

- Kissmann, K. G. Plantas infestantes e nocivas. Tomo 2, 1ª Ed. São Paulo: Basf 

Brasileira S.A. 1992. 798p. 

- Kissmann, K. G. Plantas infestantes e nocivas. Tomo 3, 1ª Ed. São Paulo: Basf 

Brasileira S.A. 1995. 683p. 

- “Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora;” 

- https://www2.dijon.inra.fr/hyppa/hyppa-a/hyppa_a.htm (Base de dados de 

580 plantas ruderais/daninhas na Europa Ocidental); 

- https://spapps.environment.sa.gov.au/SeedsOfSA/home.html (Base de dados 

geral australiana, com plantas nativas e introduzidas); 

- http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/2inicio/home-malezas-

mexico.htm (Base de dados mexicana apenas sobre plantas ruderais). 

Macrovestígios constituídos por fragmentos de folhas, caules e raízes foram 

separados para análise anatômica. Cabe ressaltar que a caracterização externa 

macroscópica foi seriamente comprometida pela aglomeração de terra observada 

recobrindo toda a superfície de alguns fragmentos, bem como a decomposição e 

https://www2.dijon.inra.fr/hyppa/hyppa-a/hyppa_a.htm
https://spapps.environment.sa.gov.au/SeedsOfSA/home.html
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/2inicio/home-malezas-mexico.htm
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/2inicio/home-malezas-mexico.htm
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friabilidade de outros. Porém, antes dos procedimentos laboratoriais, foi possível 

verificar, em boa parte das folhas, a presença de tricomas e da venação paralelinérvea.  

 
3.7.2. Anatomia dos fragmentos vegetais 

 
 Primeiramente, das lâminas produzidas para estudo anatômico, foram triados os 

vestígios que não se encontravam deteriorados. A seguir, os vestígios preservados foram 

organizados de acordo com seu estágio, separando-se aqueles que atingiram a 

diferenciação dos tecidos.  

Dentre esses diferenciados, foram caracterizados o órgão e o grande grupo, de 

modo geral, a partir da distribuição e organização dos tecidos vasculares, em seção 

transversal, conforme as seguintes categorias: 

 

Sistema vascular das Monocotiledôneas 

RAIZ – Xilema primário na porção central com vários pólos de protoxilema 

(poliarca), alternados por cordões de floema primário; Xilema exarco; Estelo: Protostelo; 

CAULE - Feixes vasculares, compostos por xilema primário interno ao floema 

floema primário, geralmente apresenta lacuna de protoxilema; Xilema endarco; Estelo: 

Atactostelo ou monostelo;   

FOLHA – Vários feixes vasculares alinhados, compostos por xilema primário em 

posição adaxial e floema primário em posição abaxial. 

 

Corpo primário das Eudicotiledôneas e Magnoliídeas 

RAIZ – Xilema primário na porção central com poucos polós de protoxilema 

alternados com o floema primário; Xilema exarco; Estelo: Protostelo 

CAULE - Feixes vasculares, compostos por xilema primário interno ao floema 

primário; Xilema endarco; Estelo: Eustelo.   

FOLHA - Sistema vascular central (nervura mediana) e demais feixes vasculares 

não alinhados, compostos por xilema primário em posição adaxial e floema primário em 

posição abaxial.   
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Corpo secundário das Eudicotiledôneas e Magnoliídeas 

RAIZ - Células condutoras, fibras e raios finos e são originários do câmbio de 

origem procambial; raios largos, alinhados aos pólos de protoxilema, originados pelo 

câmbio de origem pericíclica; raízes laterais são originadas pela atividade do periciclo; 

CAULE - Nas herbáceas, em geral o crescimento secundário é pouco 

pronunciado, por vezes restrito aos feixes vasculares; nas arbóreas e arbustos, 

crescimento secundário pronunciado, formando um cilindro vascular com xilema 

secundário em grande quantidade em relação ao floema secundário. 

 

O estudo dos vestígios levou em consideração a possibilidade de se encontrar 

transição raiz-caule, caule-pecíolo-lâmina e bainha-lâmina, bem como as diversas 

formas do crescimento em espessura de monocotiledôneas. Vestígios de difícil 

interpretação foram analisados com mais de um anatomista.  

 

Em MEV, objetivou-se detalhar as características da epiderme, tais como o tipo, 

o tamanho e a forma dos tricomas e a verificação da presença ou não de laticíferos 

(presentes em representantes de Euphorbiaceae). No entanto, o estado dos fragmentos 

e as sujidades dificultaram as observações.  

 

O próximo passo foi consultar a literatura especializada em livros, artigos, teses 

e dissertações sobre a anatomia foliar (bem como identificação arqueológica de 

macrorestos das folhas) em geral, de anatomia geral de cultivares como Saccharum spp 

e Zea mays, plantas ruderais principalmente das famílias Asteraceae, Cyperaceae, 

Euphorbiaceae, Fabaceae, Poaceae, Rubiaceae e arbóreas de silvicultura, uma vez que 

foram as plantas mais representativas dos locais examinados. Portanto, a pesquisa 

bibliográfica que culminou na enumeração de caracteres diagnósticos também é um dos 

resultados da aplicação do procedimento.  
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3.7.3. Palinologia 
 

As análises palinológicas visaram oferecer um perfil ambiental-florístico para 

cada área estudada. Os grãos de pólen, esporos ou algas (palinomorfos) foram 

caracterizados segundo um morfotipo, capitaneado por um nome de gênero, e havendo 

a presença de diversos representantes do mesmo gênero-tipo, eles foram contados 

nessa mesma categoria. Palinomorfos abrasados ou rasgados são contados à parte. 

Havendo fragmentos de grãos de pólen de tipos facilmente reconhecíveis, eles são 

contados com tal ressalva, a fim de assegurar que diversas partes não sejam contadas 

como unidades. Da mesma forma são contados à parte os esporos de Lycopodium.  

Foram parâmetros: a unidade polínica, a polaridade, a forma, o tamanho, a 

ornamentação e, quanto à(s) abertura(s), o tipo, o número e a localização, ainda 

destacando quando grãos do mesmo tipo aparecem agregados. A seguir, para a 

identificação dos tipos polínicos, foi realizada a comparação dos palinomorfos 

encontrados nos sedimentos com grãos de pólen e esporos mantidos em coleção de 

referência moderna do Laboratório de Micropaleontologia do Instituto de Geociências 

da USP e por consultas à literatura especializada, como atlas e artigos científicos 

(Salgado-Labouriau, 1973; Roubik & Moreno, 1991; De Oliveira & Steinitz Kannan, 1992; 

Colinvaux et al., 1999), entre outros. Além disso, como enfatizado por Pearsall (1989), a 

melhor referência de comparação é uma coleção local. Para tanto, a partir das plantas 

em floração coletadas, foi possível constituir uma palinoteca dos locais estudados 

constituída por cerca de 20 morfotipos relacionados a taxa, inclusive com alguns 

repetidos, perfazendo 45 lâminas (Prancha 11). Cabe mencionar que o número de 

plantas coletadas foi maior, mas não houve sucesso em todas as preparações, em parte 

explicado porque parte das plantas apresentava flores já muito ressecadas e 

desprovidas de pólen.  
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Prancha 11. Palinoteca local.  
Figuras 1-6. Asteraceae: 1-2 - Emilia fosbergii, pólen tricolporado com ornamentação equinada. 3 - Bidens 
pilosa, pólen tricolporado com ornamentação equinada. 4 e 5 - Vernoniae, pólen triporado com 
ornamentação fenestrada. 6 – Porophyllum, pólen tricolporado com ornamentação equinada. Figuras 7–
13. Euphorbiaceae: 7-8 - Euphorbia hirta, pólen tricolporado com ornamentação microrreticulada. 9 - 
Euphorbia prostrata, pólen tricolporado com ornamentação microrreticulada. 10-11 - Euphorbia 
hyssopifolia, pólen tricolporado com ornamentação microrreticulada. 12-13 - Euphorbia heterophylla, 
pólen tricolporado com ornamentação reticulada. Barra de escala = 10 µm. 
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3.7.4. Partículas carbonizadas 
 
Diante da existência de muitos fragmentos vegetais de cor escurecida 

resultantes das técnicas empregadas, as características distintas das partículas 

carbonizadas foram a qualidade do brilho e da sua quebra, inclusive com formação de 

pó ao ser esmagada. Por motivos óbvios, as aferições de todas as partículas observadas 

(Pr. 10, Figs. 3-5) foram obtidas antes dos testes destrutivos, sendo posteriormente 

descartados os dados das partículas não carbonizadas.    

 
 
3.8. Avaliação 
 
A aplicação de conhecimentos científicos na área forense tem como objetivo 

principal fornecer dados que sustentem ou excluam uma indicação de autoria, por meio 

de vestígios encontrados em pessoas, objetos e locais de crime. Tendo em vista que os 

peritos criminais e demais colaboradores apresentam essas informações a não 

cientistas, isto é, os operadores do Direito (juízes, promotores de justiça e advogados) e 

jurados, as informações devem ser apresentadas em linguagem que vise à essa 

compreensão. Com efeito, os peritos procuram ajudar o juiz a avaliar o peso da prova a 

favor ou contra a defesa. 

O artigo de Horrocks e Walsh (1998) intitulado “Forensic palynology: assessing 

the value of the evidence” somado às discussões científicas em congressos periciais 

estabeleceu as bases para a etapa final da execução do procedimento forense, que diz 

respeito à avaliação dos vestígios, isto é, qual o peso de sua importância.    

Como explicam os autores, a partir do encontro de uma correspondência 

(match) entre vestígios botânicos de amostras, pode ser inferida a conclusão de que elas 

são “similares”, “idênticas” ou “vieram de um mesmo tipo de ambiente”. Todavia, tais 

conclusões são vagas e dúbias, representando aquilo que tanto pode ser como não ser 

originário de um mesmo local. Ademais, acabam tendo um efeito incriminador maior do 

que possuem intrinsecamente - diferente da resposta “não” que é taxativa e do 

resultado inconclusivo, pois ambas não atuam em prejuízo do indivíduo apontado como 

autor do crime. 

Portanto, para transpor essa situação, é necessário adotar alguma forma de 

avaliação da força do vestígio-prova botânico. Se, numa primeira etapa, as amostras se 
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mostram correspondentes em algum grau, é preciso partir para quão importante e 

significativa elas são, avaliando: 

1) Qual é a qualidade da correspondência de vestígios botânicos?  

Que pressupõe quantidade de tipos em comum e abundância relativa. 

2) Quão comum é o conjunto dos vestígios botânicos?  

Que pressupõe o quanto esse tipo de conjunto ocorre em outras áreas não 

interligadas ao local de crime.  

Essas duas perguntas são essencialmente as principais componentes da Razão 

de Verossimilhança, RV (Likelihood ratio: LR), oriunda do teorema de Bayes e que tem 

avançado para a avaliação de outros resultados além do DNA, como fragmentos de vidro 

e fibras (Lindley, 1977; Evett, 1986; Evett & Buckleton, 1989, 1990; Buckleton et al., 

1991). 

Portanto, a Razão de Verossimilhança (RV) trata da probabilidade (p) da 

evidência (E) de duas hipóteses concorrentes, a hipótese do Promotor (Hp) e a hipótese 

da Defesa (Hd).  

 

RV = p(E/Hp)      probabilidade da evidência dada a hipótese do Promotor 

         p(E/Hd)      probabilidade da evidência dada a hipótese da Defesa 

 

Cada um dos termos de probabilidade pode ter um valor entre “0” e “1”. Para o 

numerador da RV, o valor mais próximo de “1” indica uma melhor correspondência, isto 

é, que possuem semelhantes tipos e quantidades de elementos. Para o denominador, o 

valor mais perto de “0” indica um conjunto muito incomum, isto é, tipos e quantidades 

de elementos que não são frequentes. Em outras palavras, o valor “0” (ou próximo) 

indica se não há chance (ou rara) do evento ocorrer enquanto o valor de “1” indica se o 

evento definitivamente ocorrer.  

Isso significa que RVs maiores que 1 sustentam a hipótese do Promotor, de que 

as amostras têm a mesma origem, enquanto razão menores que 1 sustentam a hipótese 

da Defesa, de que as amostras têm origens diferentes.  

Importante ressaltar que, em Botânica, não dispomos de estudos populacionais 

como aqueles que apoiam a identificação humana (Horrocks & Walsh, 1998). No 
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momento, a avaliação é dependente do conhecimento acadêmico e empírico dos 

botânicos envolvidos na investigação.  

Portanto, a escala numérica é transposta para uma escala verbal, constituindo 

as seguintes classes: 

 

RV > 1000: a evidência botânica sustenta muito fortemente a alegação de que o 

suspeito estava no local do crime 

RV = 100-1000: a evidência botânica sustenta fortemente a alegação de que... 

RV = 10–100: a evidência botânica sustenta a alegação de que... 

RV = 1–10: a evidência botânica sustenta fracamente a alegação de que... 

 

RV = 1: neutro ou inconclusivo  

 

RV = 1–0,1: a evidência botânica sustenta fracamente a alegação de que o 

suspeito não estava no local do crime 

RV = 0,1-0,01: a evidência botânica sustenta a alegação de que... 

RV = 0,01-0,001: a evidência botânica sustenta fortemente a alegação de que... 

RV < 0,001: a evidência botânica sustenta fortemente a alegação de que... 

 

Uma correspondência muito forte entre amostras, que seja bastante incomum, 

resulta em um número muito alto para a Razão de Verossimilhança. Valores de 

septilhões como na identificação humana pelo DNA são tomados verbalmente como 

“prova conclusivamente” a hipótese do Promotor. Em contrapartida, se não houver 

correspondência, o numerador é “0” e o resultado excludente, amparando a Defesa.  
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4. Resultados 

 
4.1. Levantamento botânico: identificação das plantas no entorno dos 

canaviais 

O levantamento geral botânico abrangeu as plantas localizadas na área 

estipulada pela metodologia e anotações das imediações. 

Nos canaviais Cer.A e Cer.B, (Pr. 12, Figs. 1-7; Pr. 13, Figs. 1-10), na estreita mata 

antropizada do acesso, foram observadas com maior frequência Mangifera indica L. 

(Anacardiaceae) (Pr. 3, Fig 7) e musgos no solo.  

Associadas aos canaviais foram observadas as seguintes plantas em 

floração/frutificação: Emilia fosbergii Nicolson, Porophyllum sp., (Asteraceae); 

Euphorbia hirta L., Euphorbia hyssopifolia L., Euphorbia heterophylla L. (Euphorbiaceae); 

Chloris gayana Kunth, Urochloa sp., Dactyloctenium sp., Rhynchelitrum repens (Willd.) 

C.E.Hubb. (Poaceae); Senna occidentalis (L.) Link (Fabaceae); Richardia sp. (Rubiaceae); 

Gomphrena sp. (Amaranthaceae); Coronopus didymus (L.) Sm. (Brassicaceae); Solanum 

scuticum cf. (Solanaceae); Sida sp. (Malvaceae); além de Lantana camara L. 

(Verbenaceae), palmeiras e outras leguminosas e asteráceaes à maior distância. 

No canavial Cer.C (Pr. 14, Figs. 1-6) nas imediações, havia a presença de Musa sp. 

(Musaceae), Cedrela fissilis (Meliaceae), Mangifera indica L. (Anacardiaceae), Acrocomia 

aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. (Arecaceae) e, mais distante, eucaliptos 

(Eucalyptus/Corymbia sp., Myrtaceae). O solo ao redor do milharal era coberto por 

gramíneas e herbáceas, destacando-se em floração/frutificação: asteráceas; solanáceas; 

Digitaria insularis (L.) Fedde e Chloris gayana Kunth (Poaceae); Herissantia crispa (L.) 

Brizicky e Sidastrum sp. (Malvaceae);  Crotalaria incana L. e Mimosa sp. (Fabaceae). 
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Prancha 12. Cer.A – Espécies observadas no canavial (Figuras 1-6) e na mata próxima (Figura 7). 
Figuras: 1 – Euphorbia hyssopifolia, 2 -  Euphorbia heterophylla, 3 – Emilia fosbergii, 4 - Gomphrena sp., 5 

- Senna occidentalis, 6 -  Sida sp., 7 - Mangifera indica. 
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Prancha 13. Cer.B – Espécies observadas no canavial (Figuras 1-7) e no controle (Figuras 8-10). 
Figuras: 1 -  Euphorbia hyssopifolia, 2 - Euphorbia hirta (inferior) e Richardia sp. (superior), 3 - Senna 

occidentalis, 4- Porophyllum sp., 5 - Emilia fosbergii, 6 - Rhynchelitrum repens, 7 – Cenchrus echinatus, 8- 

Solanum (cf. scuticum), 9 - Lantana camara, 10 - Coronopus didymus. 
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Prancha 14. Cer.C - Espécies observadas nas imediações do canavial. 
Figuras: 1 - Acrocomia aculeata, 2 - Cedrela fissilis, 3 - Crotalaria incana, 4 - Mimosa sp., 5 - Herissantia 
crispa, 6 - Sidastrum sp. 

 

O canavial Cer.Fes (Pr. 15, Figs 1-15) era antecedido por cobertura de ruderais, 

destacando-se população de Gomphrena sp. (Amaranthaceae); também foram 

observados em floração Euphorbia prostrata Aiton, Euphorbia hyssopifolia L., Euphorbia 

heterophylla L., Croton glandulosus L. (Euphorbiaceae); Richardia sp. (Rubiaceae); 

Commelina benghalensis L. (Commelinaceae); Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze 

(Lamiaceae); Desmodium sp., Crotalaria incana L. (Fabaceae); Chloris gayana Kunth, 

Urochloa sp., Dactyloctenium sp, (Poaceae); Vernonia sp., Tridax sp. (Asteraceae); 

Alternanthera sp., Amaranthus sp. (Amaranthaceae); e ciperáceas.  
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Oposto ao canavial, atravessando a via e ao lado de outro canavial e separado 

deste por uma estrada de terra piloada, foi observada uma mata ciliar antropizada na 

qual se destacam as espécies: Clitoria fairchildiana R.A.Howard (Fabaceae); Croton 

urucurana Baill. (Euphorbiaceae); Luehea sp., (Tiliaceae); Psidium guajava L. 

(Myrtaceae); Schinus terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae); Schizolobium parahyba 

(Vell.) Blake (Fabaceae); Bixa olerana L. (Bixaceae); Momordica charantia L. 

(Cucurbitaceae).  

 
Prancha 15. Cer.Fes - Espécies observadas no canavial e suas imediações. 
Figuras: 1 – Emilia fosbergii, 2 -  Amaranthus sp., 3 - Gomphrena sp., 4 - Euphorbia hirta, 5 e 6 – 
Cyperaceae, 7 - Rhynchelitrum repens, 8 -  Dactyloctenium sp., 9 - Richardia sp., 10 Croton glandulosus, 
11 - Commelina benghalensis, 12 - Desmodium sp., 13 - Momordica charantia, 14 -  Croton sp., 15 -
Marsypianthes chamaedrys. 

 

 
Com relação ao canavial Cer.D (Pr. 16, Figs 1-19), as ornamentais na casa-sede e 

entrada compreendiam mimosáceaes, Tibouchina pulchra Cogn. (Melastomataceae), 

pinheiros e eucaliptos. Associadas ao canavial foram observadas as plantas Gomphrena 

celosioides Mart. (Amaranthaceae); Emilia fosbergii Nicolson, Pterocaulon lanatum 
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Kuntze, Bidens pilosa L., Vernonia sp. (Asteraceae); Cyperus esculentus L. (Cyperaceae); 

Euphorbia prostrata Aiton, Euphorbia hirta L., Euphorbia hyssopifolia L., Euphorbia 

heterophylla L., Croton glandulosus L. (Euphorbiaceae); Ipomoea sp. (Convolvulaceae); 

Macroptilium lathyroides (L.) Urb, Crotalaria lanceolata L., Desmodium uncinatum 

(Jacq.) DC. (Fabaceae); Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster, Rhynchelytrum repens 

(Willd.) C.E.Hubb., Chloris gayana Kunth, Cenchrus echinatus L., Eleusine indica (L.) 

Gaertn. (Poaceae). Nas imediações do canavial, foram observadas pastagens, além de 

eucaliptos, Sapindus saponaria L. (Sapindaceae) e Alchornea triplinervea (Spreng.) 

Müll.Arg. (Euphorbiaceae). 

 

 
Prancha 16. Cer.D - Espécies observadas no canavial e suas imediações. 
Figuras: 1 - Euphorbia heterophylla, 2 - Euphorbia hyssopifolia, 3- Euphorbia hirta, 4 - Croton glandulosus, 
5 - Pterocaulon lanatum, 6 - Emilia fosbergii, 7 - Bidens pilosa, 8 Gomphrena celosioides, 9 – Chloris 
gayana, 10 – Cenchrus echinatus, 11 – Rhynchelytrum repens, 12- Eleusine indica, 13 - Cyperus esculentus, 
14 -  Crotalaria lanceolata, 15 – Desmodium uncinatum, 16 – Macroptilium lathyroides, 17 - Ipomoea sp., 
18 – Senna sp., 19 - Sapindus saponaria. 
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Quanto ao canavial Cer.Fod (Pr. 17, Figs. 1-13), a entrada contava com palmeiras, 

eucaliptos e leguminosas, além de cobertura gramada com ervas ruderais, destacando-

se convolvuláceas, asteráceas, Ricinus comunis L. (Euphorbiaceae). A maior associação 

no canavial era de asteráceas, Sonchus asper (L.) Hill, Vernonia sp., Tridax sp. Também 

foram observados associados no canavial e proximidades Amaranthus hybridus L. var. 

paniculatum, Amaranthus lividus L., Alternathera sp. (Amaranthaceae); Raphanus 

raphanistrum L. (Brassicaceae); Plantago tomentosa Lam. (Plantaginaceae); Solanum 

americanum Mill. (Solanecae); Euphorbia prostrata Aiton, Euphorbia heterophylla L. 

(Euphorbiaceae); Senna sp., Anadenanthera sp. (Fabaceae); Chloris gayana Kunth, 

Dactyloctenium sp., (Poaceae). 

Nas imediações foram observados Araucaria angustifolia (Araucariaceae); 

eucaliptos, pinheiros, pastos (com Andropogon bicornis, Poaceae), palmeiras e 

leguminosas (Sena/Leucaena). 

 

 
Prancha 17. Cer.Fod -Espécies observadas no canavial e suas imediações. 
Figuras: 1 – Euphorbia heterophylla, 2 – Euphorbia prostrata, 3 – Cyperaceae, 4- Amaranthus hybridus var. 
paniculatum, 5 – Amaranthus lividus, 6 – Alternathera sp., 7 – Plantago tomentosa, 8 – Raphanus 
raphanistrum, 9 – Solanum americanum, 10 – Sonchus asper, 11 – Anadenanthera sp., 12 - Ricinus 
comunis, 13 - Andropogon bicornis.  



76 
 

No canavial Fes (Pr. 18, Figs. 1-8) floresciam Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 

(Onagraceae); Tridax sp., Baccharis pseudovillosa Malag. & J.Vidal (Asteraceae); 

Euphorbia hyssopifolia L. (Euphorbiaceae); Indigofera hirsuta L., Macroptilium 

lathyroides (L.) Urb, Crotalaria lanceolata (Fabaceae); e ciperáceas. Nas imediações, 

presença de pastos, eucaliptos, bambus e leguminosas. 

 

 
Prancha 18. Fes - Espécies observadas no canavial e suas imediações. 
Figuras: 1 - Ludwigia octovalvis, 2 - Ciperáceas, 3 - Euphorbia hyssopifolia, 4 - Baccharis pseudovillosa, 5 - 
Pterocaulon lanatum, 6 - Indigofera hirsuta, 7 - Crotalaria lanceolata, 8 - Macroptilium lathyroides. 
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4.2. Análise dos macrovestígios  
 
Após a triagem dos macrovestígios com auxílio de manuais botânicos, buscou-se 

a confirmação ou correção da identificação com especialistas, quando necessário. Os 

resultados estão expostos na Tabela 6. 

  
Tabela 6: Tipo de vestígio, origem e identificação. Pranchas 19-21. 

Vestígio Local Peça Identificação Suporte da identificação 

1 - Fruto Cer.A  
2ª V 

Sola de 
sapato 
social 

Euphorbia 
hyssopifolia 
Euphorbiaceae 

Dr. Otavio Luis Marques da 
Silva e Dra. Ines Cordeiro 

2 - Fruto Cer.B  
2ªV 

Sola de 
sapato 
social 

Euphorbia 
hyssopifolia 
Euphorbiaceae 

Dr. Otavio Luis Marques da 
Silva e Dra. Ines Cordeiro 

3 – Espigueta Cer.B  
2ªV 

Cadarço Cenchrus 
echinatus 
Poaceae 

Dissertação de Rodrigues 
(2013) 

4 – Espigueta 
(06 unidades) 

Cer.B  
2ªV 

Barra Cenchrus  
echinatus 
Poaceae 

Dissertação de Rodrigues 
(2013) 

5 - Espigueta Cer.C  
1ªV 

Sola de 
sapato 
social 

Chloris gayana 
Poaceae 

Artigo científico (Maciel et al., 
2013) 

6 – Espigueta 
(03 unidades) 

Cer.C  
2ªV 

Barra Digitaria  insularis 
Poaceae 

Dr. José Francisco Montenegro 
Valls  

7 - Espigueta Cer.C  
2ªV 

Cadarço Digitaria  insularis 
Poaceae 

Dr. José Francisco Montenegro 
Valls  

8 - Espigueta Cer.C  
2ªV 

Sola de 
sapato 
social 

Chloris gayana 
Poaceae 

Artigo científico (Maciel et al., 
2013) 

9 - Fruto lomento Cer.Fes  
1ªV 

Cadarço Desmodium cf. 
incanum 
Fabaceae 

Artigo científico (Nobre et al.,  
2008) 

10 
 – Fruto lomento 

Cer.Fes  
2ªV 

Cadarço Desmodium cf. 
incanum 
Fabaceae 

Artigo científico (Nobre et al., 
2008) 

 
 

 
Primeiramente, os vestígios foram triados de acordo com a coleção de referência 

para em seguida ser consultado o especialista da família ou do gênero.  

Os frutos do tipo cápsula tricoca de Euphorbia hyssopifolia foram identificados 

pelas características de suas sementes, principalmente pelo tamanho, forma, 

ornamentação e presença de mucilagem. Nas figuras 1-2 da Prancha 19 observa-se um 

fruto maduro, enquanto nas Figuras 3-4, um fruto ainda em maturação. 

Quanto aos vestígios de Poaceae (Pr. 20), as espiguetas de Cenchrus echinatus 

apresentam invólucros espinescentes, as espiguetas de Chloris gayana apresenta aristas 
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e as espiguetas de Digitaria insularis são densamente pilosas, com tricomas alvos a 

levemente castanhos, com até 5 mm comprimento. Todas as espiguetas estavam 

alcançando a fase de fruto.  

Os frutos do tipo lomento de Desmodium incanum apresentam artículos 

quadrangulares com sutura superior reta, inferior sinuosa; artículos quadrangulares, 

uncinado-hirsutos e istmo submarginal (Pr. 21). Contudo manteve-se o termo “cf.” para 

a espécie uma vez que a identificação abrangeu espécies catalogadas no Brasil, sendo 

necessário a ratificação de um especialista. 

 
 

 
Prancha 19. Vestígios de frutos nos canaviais de Cer.A e Cer.B 
Figuras: 1: Fruto em maturação de Euphorbia hyssopifolia, na sola de sapato social da simulação ocorrida 
na 2ª viagem de Cer.B. 2-3: Fruto maduro e semente de Euphorbia hyssopifolia, na sola de sapato social 
da simulação ocorrida na 2ª viagem de Cer.A. 4: Cenchrus echinatus, na barra da simulação ocorrida na 2ª 
viagem de Cer.B. 5: Cenchrus echinatus, no cadarço da simulação ocorrida na 2ª viagem de Cer.B. 
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Prancha 20: Vestígios de frutos do tipo espigueta no canavial de Cer.C 
Figuras: 1 - 2: Espigueta de Choris gayana em sola de sapato social da simulação ocorrida na 1ª viagem. 3 
-4: Choris gayana em sola de sapato social da simulação ocorrida na 2ª viagem. 5 e 6: Espigueta de 
Digitaria insularis, respectivamente na barra e no cadarço da simulação ocorrida na 2ª viagem. 

 

 
Prancha 21: Vestígios de fruto do tipo lomento no canavial de Cer.Fes 
Figuras: 1 - 2: Desmodium incanum, no cadarço das simulações ocorridas na 2ª viagem. 3: Desmodium 
incanum, no cadarço das simulações ocorridas na 1ª viagem. Segmentos brancos referem-se às fibras de 
algodão do cadarço.  
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4.3. Levantamento de caracteres para diagnóstico baseado na anatomia dos 

órgãos de cana  - Saccharum spp.,- Poaceae. 

4.3.1.  De acordo com a literatura  
 

A pesquisa bibliográfica sobre dados anatômicos se iniciou pela família das 

gramíneas (Poaceae) com o volume “Graminae” do clássico “Anatomy of the 

Monocotyledons” de Metcalfe (1960). Dentre os orgãos vegetativos das gramíneas, os 

caractertes diagnósticos são encontrados nas folhas, principalmente na lâmina, pois é a 

parte mais especializada e que amadurece primeiro, portanto apresentando os 

carateres estabilizados antes do pecíolo e da bainha (Metcalfe, 1960). Além disso, 

diferenças entre folhas de posições diferentes são insignificantes para propósitos 

taxonômicos, e mesmo as variações entre organismos em razão da plasticidade não 

oferecem riscos para uma identificação correta (Metcalfe, 1960).  

Contudo, certos caracteres devem ser analisados com ponderação, pois as 

amostras analisadas foram recuperadas do solo e das peças usadas na simulação, 

portanto representam qualquer parte e estágio de desenvolvimento da planta – como 

exemplo, a observação de uma lâmina foliar enrolada sobre si não é um dado 

taxonômico, mas de estágio inicial de desenvolvimento (Metcalfe, 1960).   

Nesse extenso trabalho, Metcalfe (1960) obteve os caracteres que sustentam o 

reconhecimento dos gêneros e espécies de gramíneas a partir de observações em 

seções foliares transversais e paradérmicas. Todavia, devido às limitações de tamanho 

dos fragmentos vegetais recuperados dos solos e das peças da metodologia empregada, 

apenas em algumas amostras foi possível analisar a superfície em MEV.    

Em seção transversal, os seguintes caracteres foram analisados para 

reconhecimento das gramíneas, e, se possível, indicar um gênero e identificar as 

espécies das que foram encontradas nos locais por  meio de  comparações com as 

espécies descritas na obra:  

- Distribuição, tamanho, forma e número das células buliformes;  

- Distribuição e posição dos estômatos; 

- Presença e tipos de apêndices dérmicos (macrotricomas, microtricomas, 

papilas e espinhos); 

- Organização do mesofilo e presença de células translúcidas; 



81 
 

- Organização do esclerênquima, em cordão ou estendendo-se até ambas as 

superfíces da epiderme, como uma viga; 

- Organização dos feixes vasculares (tipos, tamanhos, posições, sequência entre 

tipos e relação com nervura central). 

A diversidade encontrada na anatomia foliar em Poaceae (gramíneas) é muito 

relevante taxonomicamente. Uma constante é a observação de feixes vasculares de 

diferentes ordens (tamanho/complexidade), da nervura central para as margens, tendo 

sempre um ou mais feixes pequenos entre os feixes maiores, denominados de feixes de 

primeira ordem, consecutivos. 

Especificamente para o diagnóstico da cana-de-açúcar (cultivares de Saccharum 

spp.,- Poaceae, envolvem híbridos interespecíficos derivados de Saccharum officinarum 

L.), para uma melhor base de comparações dos fragmentos, além do levantamento das 

referências básicas sobre morfologia, Artschwager (1925), Van Dillewijn (1952), 

Metcalfe (1960), Coulbert e Evert (1982), Queiroz-Voltan et al. (1998) e Rae et al. (2014), 

foram efetuados comparações com os padrões obtidos dos locais estudados e de dois 

espécimes do Fitotério do Departamento de Botânica do IB – USP. Tal empreita 

certificou a invariabilidade das principais características diagnósticas nos cultivares de 

cana empregados no Brasil atualmente, pois até então a referência para a constância 

dos caracteres era Ferreira et al. (2007). Ademais, infecções por patógenos e testes de 

sensibilidade de herbicidas não provocam alterações estruturais que comprometam o 

reconhecimento da lâmina foliar, pois modificam basicamente apenas a densidade e de 

estômatos e de tricomas (Rae et al., 2014). Também foram considerados dados 

anatômicos das forrageiras mais frequentes para comparações (Metcalfe, 1960; Pereira 

et al., 2018).  
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4.3.2. Análise anatômica dos padrões de cana - Saccharum spp., Poaceae, 
obtidos dos locais estudados e de dois espécimes do Fitotério  
 

  4.3.2.1.Folha 
 
Nessa síntese, são elencados abaixo as principais características anatômicas da 

lâmina foliar de cana: Saccharum spp., Poaceae, pois é o órgão com maior valor 

diagnóstico da planta (Prs. 22 e 23):   

1) Anatomia Kranz: proximidade entre feixes e mesofilo radiado em torno da 

bainha (muitas vezes clorenquimática) do feixe vascular (Pr. 22, Fig.2, Pr. 23,  Figs. 2-3). 

A bainha do feirxe (ou endoderme) também pode apresentar  parede secundária 

(esclerificada) como no feixe de 1ª ordem da Figura 2, na Prancha 23; 

2) Três tipos de feixes vasculares com bainha: grande, intermediário e pequeno, 

isto é, 1ª, 2ª e 3ª ordem (Pr. 22, Figs. 1, 4 e 5; Pr. 23,  Figs. 2 e 3).; 

3) Feixes vasculares grandes (1ª ordem)  possuem xilema primário formado por 

elementos de vaso do metaxilema em número de dois solitários, ou um solitário e um 

mútiplo de dois, ladeando o protoxilema (ou sua lacuna) (Pr. 22, Figs. 1 e 5; Pr. 23, Figs. 

1-3); 

4) Feixes vasculares pequenos (3ª ordem) junto à epiderme abaxial, enquanto os 

outros se estendem da epiderme adaxial à abaxial (Pr. 22, Figs. 1, 2, 4 e 5; Pr. 23, Figs. 

1-3); 

5) Disposição dos feixes, na qual o feixe vascular grande (1ª ordem) é flanqueado 

por feixes vasculares pequenos (3ª ordem), que se alternam com feixes vasculares 

intermediários (2ª ordem), ou seja, 3ª, 2ª, 3ª, 1ª, 3ª, 2ª, 3ª, 1ª... (Pr. 22, Figs. 1, 4 e 5; Pr. 

23, Figs. 2 e 3); 

6) Feixes vasculares pequenos (3ª ordem) opostos às células buliformes do tipo 

“Zea”,  que tendem a formar um leque (Pr. 22, Figs. 2, 5-6; Pr. 23,  Figs. 2 e 3); 

7) Esclerênquima hipodermal presente em ambas as superfícies (Pr. 22, Figs. 2 e 

4; Pr. 23, Figs. 2 e 4); há uma continuidade entre esse esclerênquima e as fibras 

pericíclicas, internas à bainha do feixe (ou endoderme), formando vigas associadas aos 

feixes maiores (1ª ordem) (Pr. 22, Figs. 2 e 4; Pr. 23, Figs. 1 e 2) associadas menos 

conspicuamente aos feixes intermediários (2ª ordem) e ausentes nos feixes menores (3ª 

ordem); 
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8) Ondulação e chanfros na face abaxial (Pr. 22, Figs. 1 e 4; Pr. 23, Figs. 1-3); 

9) Na região da nervura central, os feixes vasculares se posicionam junto à 

epiderme abaxial, associadas à hipoderme esclerênquimática e possuem bainha 

esclerificada (Pr. 22, Figs. 3 e 4). Abaixo da epiderme adaxial há camada de colênquima.  

(Pr. 22, Fig. 3) 

No mais, ocorrem estômatos e tricomas tectores em ambas as superfícies da 

epiderme, mais densamente na superfície abaxial (Pr. 24). 

Isto posto, em comparação com as outras espécies reconhecidas nos locais de 

estudo, o tipo de células buliformes e as características dos feixes vasculares foram 

suficientes para a identificação de fragmentos de lâmina foliar de Saccharum spp. De 

fato, na tribo Andropogoneae, as células buliformes têm grande valor taxonômico 

(Ahmad et al., 2017). 
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z  
Prancha 22. Anatomia da lâmina foliar da variedade SP803280 de Saccharum spp. Células buliformes 
opostas aos feixes de 3ª ordem, que ladeiam os feixes vasculares de 1ª ordem e se intercalam com feixes 
vasculares de 2ª ordem. 
Figuras: 1 e 2 – Setor delgado da lâmina. 3 e 4 – Nervura central. 5 – Trecho proximal da lâmina foliar. 5 – 
Ápice da lâmina foliar. 
ba: bainha do feixe; B: células buliformes; co: colênquima; eh: esclerênquima hipodermal; mr: mesofilo 
radiado; 1ª, 2ª e 3ª referem-se à ordem do feixe vascular.  
  



85 
 

 
Prancha 23. Anatomia da lâmina foliar de cultivares de Saccharum nos locais analisados.  
Figuras: 1 – Cer.D. 2 – Cer.Fes. 3 – Fes.  
ba: bainha do feixe; B: células buliformes; eh: esclerênquima hipodermal; mr: mesofilo radiado; 1ª, 2ª e 
3ª referem-se à ordem do feixe vascular.  
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Prancha 24. Tricomas tectores em lâminas foliares de Saccharum spp.  
Figuras: 1 e 2 – Variedade SP803230, superfície abaxial. 3 – Cer.D, superfície abaxial, 4 – Cer.Fod, superfície 
abaxial, 5 – SP803280, superfície adaxial, 6 – Cer.Fes, superfície adaxial. 

 
Quanto à bainha foliar de Saccharum spp., a anatomia Kranz, não está presente 

e a bainha do feixe é esclerificada (Pr. 25, Figs. 1-2), assim como na nervura central da 

lâmina. Ocorrem os feixes grandes,  intermediários e pequenos (1ª, 2ª, 3ª ordem, 

respectivamente) como os da lâmina foliar, porém não tão sistematicamente 

alternados, existindo uma variação quanto ao estágio de desenvolvimento, assim: os 

feixes de 2ª e 3ª ordem são mais frequentes em bainha foliar mais jovem (Pr. 25, Figs. 

1-2), e os feixes de 1ª e 2ª ordem são mais frequentes em estágios mais desenvolvidos 
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(Pr. 25, Fig. 3). Todos os feixes estão voltados para a superfície abaxial (Pr. 25, Figs. 1-4). 

A sobreposição de feixes radialmente, denominados de feixes fusionados,  estão 

presentes nos feixes de 1ª e 2ª ordem em ambos estágios de desenvolvimento (Pr. 25, 

Figs. 2-4). O esclerênquima hipodermal está presente em todos os feixes, em relação à 

superfície abaxial e, também à adaxial nas bainhas mais desenvolvidas (Pr. 25, Figs. 1-

4). Na bainha da folha diferenciada, destacam-se grandes cavidades de ar do 

aerênquima e as lacunas do protoxilema são evidentes (Pr. 25, Figs. 3-4). Ademais, os 

estômatos são mais frequentes na superfície abaxial e os tricomas ocorrem apenas nela. 

 
Prancha 25. Anatomia da bainha foliar da variedade SP803280 de Saccharum spp. 
Figuras: 1 e 2 - Bainha foliar jovem - porção não diferenciada. 3 e 4 – Porção diferenciada com aerênquima. 
ae: aerênquima; eh: esclerênquima hipodermal; fus: feixes vasculares fusionados; lp: lacuna do 
protoxilema.  
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4.3.2.2. Caule (Pr. 26) 

, 

O caule, apesar de não possuir caracteres com valor diagnóstico, pode subsidiar 

a inclusão ou a exclusão na análise dos vestígios.  

As características que podem ser usadas na análise são descritas a seguir. 

Apresenta células epidérmicas com paredes espessas e pode apresentar diversos graus 

de de esclerificação em sua periferia. Os feixes vasculares de formato romboide ou oval 

se distribuem de forma dispersa, sendo maiores e mais espaçados em direção ao centro. 

Estão presentes traços foliares, constituídos por proto e metaxilema e proto e 

metafloema (Pr. 26, Fig. 3) e feixes caulinares constituídos apenas por metaxilema e 

metafloema. A maioria dos feixes são de traços foliares, possuindo dois grandes 

elementos de vaso de metaxilema que ladeam o proxilema, muitas vezes formando 

lacuna. O xilema primário, juntamente com o  floema primário estão envoltos por bainha 

de fibras, que formam calotas junto ao xilema primário (Pr. 26, Figs. 1-3) . Os feixes 

caulinares, são observados também tanto na periferia como no centro do caule. 

 

 

4.3.2.3. Raiz (Pr. 26) 

 

A raiz, assim como o caule, não apresenta uma variabilidade anatômica como 

encontrada na lâmina foliar .  

As características que podem ser usadas na análise dos vestígios são descritas a 

seguir. 

O cilindro esclerenquimático logo abaixo da exoderme é comumente encontrado 

em outros representantes de Poaceae. Ademais, como em outras gramíneas, o córtex 

possui aerênquima, constituído por grandes espaços intercelulares organizados 

radialmente e separados por células de parênquima cortical dispostas radialmente, 

sendo a endoderme muito conspícua, com espessamento em “U” (Pr. 26, Figs. 4-5). O 

cilindro vascular apresenta o periciclo unisseriado e cerca de oito pólos de metaxilema. 

O parênquima vascular na porção central é formado por grandes células arredondadas, 

com pequenos espaços intercelulares.  
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Prancha 26. Anatomia do caule e da raiz da variedade SP803280 de Saccharum spp. 
Figuras: 1 a 4 – Caule sólido, epiderme com paredes espessas. Esclerificação na periferia varia com idade 
da planta. 5 e 6 - Raiz típica cujo xilema primário possui 8 vasos de metaxilema. Seta indica anel 
esclerenquimático.  
ae: aerênquima; c: feixe caulinar; end: endoderme ; ep: epiderme; ex: exoderme; fi: fibras; pv: 
parênquima vascular; pe: periciclo; tf: feixe do traço foliar.   

 
 
4.4. A família Myrtaceae 

 
Outra frente de levantamento bibiliográfico visou a família Myrtaceae, tendo em 

vista sua alta representatividade na flora brasileira, em especial na Mata Atlântica, e à 

intensa silvicultura baseada em eucalipto (complexo Eucalyptus/Corymbia). Portanto, 

foi necessário analisar as características anatômicas foliares da família e indicar quais 

delas poderiam oferecer um diagnóstico para as espécies introduzidas.  

O trabalho sobre anatomia foliar de Gomes et al. (2009) indicou que as folhas da 

família são, em geral, hipoestomáticas, possuem epiderme uniestratificada, tricomas 



90 
 

unicelulares (ou dibraquiados12 em alguns gêneros), cavidade secretoras em ambas as 

faces, mesofilo dorsiventral e nervura mediana com feixes bicolaterais. Como as 

espécies estão sujeitas à glabrescência, os tricomas podem não ser observados. O 

diagnóstico de Eucalyptus/Corymbia13 fundamentou-se na observação de folhas 

anfiestomáticas com mesofilo isobilateral e células epidérmicas adaxiais menores ou de 

igual tamanho às abaxiais (Gomes et al., 2009).  

Para verificação da invariabilidade desses caracteres consultou-se dados de 11 

espécies, a saber,  E. badjensis Beuzev. & Welch, E. benthanii Maiden et Cambage, E. 

dunnii Maiden, E. grandis W. Hill ex Maiden,  

E. pellita F. Muell., E. pilularis Sm., E. pyrocarpo L., E. resinifera Sm., E. saligna 

Sm., E. urophylla S.T. Blake, E. globulus Labill. (Tuffi Santos et al., 2008, Migacz et al., 

2018). Todavia, Johnson (1926) e Metcalfe e Chalk (1979) alertam para a heterofilia em 

eucalipto, pois é comum a folha no estádio juvenil apresentar o mesofilo dorsiventral.  

Quanto a outras mirtáceas muito difundidas em áreas antropizadas, cabe 

mencionar que Psidium guajava L. apresenta hipoderme adaxial (Taha & Malik, 2012). 

 

4.5 Outras famílias 

 

Os volumes de Metcalfe (1960) e Metcalfe e Chalk (1950, 1979 e 1983) foram 

fundamentais para um panorama geral sobre as famílias Asteraceae, Euphorbiaceae, 

Amaranthaceae e Cyperaceae, que possuem grande representação nos locais estudados 

e foram constatadas no levantamento. A princípio, buscou-se compilar a maior 

quantidade de dados sobre as folhas, fazendo referência aos caules e raízes quando 

pertinentes para o diagnóstico diferencial entre grupos. 

Compilando dados desses autores, o estudo anatômico dos vestígios foi dirigido 

para a observação de alguns caracteres, a seguir destacados por família. 

Basicamente, a anatomia foliar das espécies da família Asteraceae é 

caracterizada por folhas dorsiventrais com canais secretores, laticíferos, tricomas 

glandulares e tectores. Os caules herbáceos apresentam um anel de feixes colaterais, 

 
12 Duas ramificações. 
13 Corymbia citriodora era nomeada Eucalyptus citriodora. 
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cada um deles com grande margem de fibras na região pericíclica, podendo ser 

encontrados canais resiníferos junto à ou na endoderme, além do crescimento 

secundário (Metcalfe & Chalk, 1950, 1979 e 1983). 

 As espécies que compõem a família Euphorbiaceae apresentam uma grande 

variabilidade estrutural foliar e caulinar que está relacionada aos diferentes hábitos. São 

encontrados tricomas de diversos tipos, dentre tectores, glandulares, urticantes e suas 

formas variantes como peltados, estrelados, dentre outros. Ademais, são reconhecidos 

vários elementos secretores como laticíferos, células de tanino e mucilagem (Metcalfe 

& Chalk, 1950, 1979 e 1983).  

A anatomia foliar das espécies da família Amaranthaceae é caracterizada pela 

presença de anatomia Kranz em folhas dorsiventrais, tendo as raízes e caules o 

crescimento secundário variante, devido à atividade limitada de sucessivos câmbios,  

formando sucessivamente xilema e floema secundários (Metcalfe & Chalk, 1950, 1979 

e 1983).  

O contorno da lâmina foliar das espécies que compõem a família Cyperaceae 

apresenta a forma de um “V” ou de um “W” invertido, com superfície retilínea, 

epiderme unisseriada, sendo as células epidérmicas da face adaxial mais altas que as da 

face abaxial ou de igual altura. As células buliformes se encontram restritas à face 

adaxial na região da nervura mediana ou ao longo. Possuem anatomia Kranz (Metcalfe, 

1960; Standley, 1990, Alves et al., 2002). 

Em Melastomataceae, as folhas são predominantemente dorsiventrais, 

revestidas por células epidérmicas de tamanhos iguais, em ambas as faces, ou maiores 

na face adaxial, com cutícula espessa ou delgada e ornamentada ou simples e os 

estômatos podem ocorrer somente na face abaxial ou em ambas as faces; os feixes 

vasculares podem aparecer imersos no mesofilo ou serem abruptamente diferenciados 

dele; cristais de oxalato de cálcio sempre aparecem dispersos aleatoriamente no 

mesofilo, ocorrendo em regiões superficiais ou próximos aos feixes vasculares (Keating, 

1984; Reis et al., 2005). Segundo Reis et al. (2005), os tricomas constituem um 

importante auxílio na identificação dos gêneros e espécies de Melastomataceae, sendo 

rara a ocorrência de tricomas simples (Metcalfe & Chalk, 1950), além disso, a  epiderme, 

muitas vezes, é composta por células mucilaginosas de lume grande e é frequente a 

presença de hipoderme. 
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Diante do volume de informações disponíveis, para as demais famílias recorreu-

se sempre, no primeiro momento, aos volumes de Metcalfe (1960) e Metcalfe e Chalk 

(1950, 1979 e 1983) para, em seguida, obter informações específicas para gêneros e 

espécies de artigos, teses, dissertações e livros. Dois dos livros em destaque foram:   

1) “Anatomia Foliar de Plantas Daninhas do Brasil” (Procópio et al., 2003) que, 

apesar do foco agronômico, forneceu relevantes caracteres anatômicos 

foliares de Amaranthus deflexus L., A. spinosus L., Alternanthera tenella Colla 

(Amaranthaceae); Euphorbia heterophylla L. (Euphorbiaceae); Solanum 

viarum Dunal, S. americanum Mill. (Solanaceae); Raphanus raphanistrum L. 

(Brassicaceae); Bidens pilosa L., Ageratum conyzoides L., Sonchus asper (L.) 

Hill, Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight, Galinsoga parviflora Cav., Conyza 

bonarienses (L.) Cronquist (Asteraceae); Crotalaria incana L. (Fabaceae); 

Ipomoea cairicica (L.) Sweet (Convolvulaceae); Plantago tomentosa Lam. 

(Plantaginaceae); Sida glaziovii K.Schum (Malvaceae); 

2) “Weed Anatomy” (Baur & Kraehmer, 2013) para um panorama geral da variedade 

anatômica das plantas ruderais mais comuns e de diversas famílias. 

 

4.6. Identificação dos fragmentos botânicos (vestígios) por meio da análise 
anatômica  
 
Na tabela 7 são apresentados os fragmentos botânicos (vestígios) com relação à 

sua procedência e sua codificação em número aleatório, justamente para reduzir a 

influência do viés de confirmação durante as análises, de modo que o analista não 

tivesse a informação sobre o local e condições da amostra.   

Em algumas amostras, mais de um fragmento foi recolhido, já em outras, não 

havia vestígios a serem estudados. Aliás, não foram encontrados fragmentos em 

nenhum dos cadarços. 
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Tabela 7: Relação entre local, amostra e número do frgamento.  
Local Amostra Número do fragmento 

Cer.A 1ª Viagem Barra 87 

Sola de sapato social 85 

Sola de sapato esportivo - 

Método 43, 58, 69, 74, 90 

Controle 55, 66, 68, 75, 95 

Controle externo 02, 13, 96 

2ª Viagem Barra - 

Sola de sapato social 01, 11, 14, 99 

Sola de sapato esportivo 06 

Método 102, 103 

Controle - 

Cer.B 1ª Viagem Barra 88 

Sola de sapato social - 

Sola de sapato esportivo 89 

Método 03, 92 

Controle 16, 25, 94 

2ª Viagem Barra - 

Sola de sapato social 04, 100 

Sola de sapato esportivo - 

Método 26, 27, 101 

Controle 28, 104 

Cer.C 
 

1ª Viagem Barra - 

Sola de sapato social - 

Sola de sapato esportivo 17, 60 

Método 19, 36 

Controle 05, 33 
 

2ª Viagem Barra 84 

Sola de sapato social - 

Sola de sapato esportivo - 

Método 08, 93 

Controle 18, 22, 91 

Cer.D Barra - 

Sola de sapato social 29, 70 

Sola de sapato esportivo - 

Método 15, 62 

Controle 09, 12, 24, 31, 64 

Controle externo 63 

Cer.Fes 1ª Viagem Barra - 

Sola de sapato social 30, 57 

Sola de sapato esportivo - 

Método 42, 71, 80 

Controle frente 48, 75 

Controle mata 35, 37, 49,79 
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2ª Viagem Barra - 

Sola de sapato social - 

Sola de sapato esportivo - 

Método 10, 21, 83 

Controle frente 07, 82 

Controle mata 32, 86 

Cer.Fod Barra - 

Sola de sapato social 44, 61, 67, 98 

Sola de sapato esportivo 20, 23, 45 

Método 38, 39, 78 

Controle 41, 50, 53, 73, 81 

Fes Barra - 

Sola de sapato social 51, 54, 97 

Sola de sapato esportivo - 

Método 52, 56, 77 

Controle 34, 46, 47, 59, 65, 76 
Observação: nº 40 foi descartado, pois pertencia a um controle que foi inutilizado. 

 
Os 103 fragmentos estudados anatomicamente – vestígios - foram organizados 

em 28 grupos para reconhecimento dos diferentes tipos de órgãos, suas condições e, 

quando possível, para associação com algum grupo taxonômico, indicação de 

compatibilidade ou identificação de Saccharum (Gráfico 1). 

Os primeiros seis grupos se referem a fragmentos relativos a Saccharum, a saber, 

a lâmina foliar, porção delgada (LdSac), a nervura mediana da lâmina foliar (NvSac), a 

zona de transição entre lâmina e bainha foliar (TSac), a bainha foliar (BSac), o caule 

(CSac) e a raiz (RSac). Todas as partes vegetativas das plantas de cana-de-açúcar 

constituíram vestígios, e são os que apresentam maior quantidade, destacando-se os 

das folhas, seguido por caule e, depois, raiz. Mesmo fragmentos de folhas com certo 

grau de deterioração, em razão de torção e perda de mesofilo, puderam ser analisados 

e identificados quando apresentavam os caracteres necessários de diagnose para a 

identificação. Cabe assinalar que os grupos de caule e raiz não determinam 

inequivocamente Saccharum, o que é somente alcançado pelos atributos das lâminas 

foliares já diferenciadas. Concessão se faz à bainha foliar, pois apesar de possuir 

caracteres diagnósticos, os fragmentos analisados encontravam-se deteriorados ou em 

resquícios, possibilitando apenas a associação a Saccharum spp. Os fragmentos 

referentes à transição lâmina / bainha foliar possuem afinidade a Saccharum spp., pois 

não foram observados nos padrões feições que a pudessem amparar completamente.   
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A seguir, dez grupos para monocotiledôneas, que excluem Saccharum spp., 

sendo um tipo de caule (Cmono1), seis tipos de raiz (Rmono1, Rmono2, Rmono 3, 

Rmono4, Rmono5 e Rmono 6) e três tipos de folhas (Fmono1, Fmono2 e Fmono 3). O 

fragmento Cmono1 possui afinidade ao gênero Urochloa (braquiária, Poaceae), no 

entanto, por se apresentar em estágio juvenil, e, portanto, ainda sem atingir o 

desenvolvimento completo de sua estrutura, optou-se por não tratá-lo 

categoricamente.  

Na sequência, o grupo de folha de Pinus (FPinus), de lâmina foliar de Eucalyptus 

(LEuc), de lâmina foliar de Myrtaceae (LMyrt), de pecíolo de Myrtaceae (PMyrt) e de 

lâmina foliar de Melastomatacae (LMel). Os grupos FPinus e LEuc indicam 

inequivocamente os gêneros Pinus e Eucalyptus/Corymbia, enquanto LMyrt somente 

associa a espécies nativas da família Myrtaceae, excluindo Eucalyptus/Corymbia, 

Psidium e Leptospermum. Por outro lado, PMyrt agrupa toda a família, inclusive 

Eucalyptus/Corymbia. Quanto ao grupo LMel, esse apenas indica possibilidade de 

pertencer à Família Melastomataceae. 

Os grupos Peud e Cerva se referem apenas aos órgãos pecíolo e caule com 

crescimento secundário do clado Eudicotiledônea, e os três grupos de fragmentos de 

xilema secundário (XSec1, XSec2 e XSec3).   

Por fim, os grupos Indif e Prejud são de fragmentos em que não houve 

possibilidade de quaisquer estudos mais pormenorizados quanto a questões 

classificatórias por serem indiferenciados (imaturos) e por estarem extremamente 

prejudicados pela deterioração ou pela exiguidade, respectivamente.  

 
 

Grupo LdSac: Lâminas foliares de cultivares de Saccharum sp. – região delgada (22 
unidades)  

Íntegros - Números: 01, 06, 13, 27, 33, 34, 39, 42, 48, 49, 51, 56, 57, 65, 68, 87, 
89; 
Deteriorados reconhecíveis – Números: 37, 92 e 101 
Jovem – Número: 72 
Correspondem à porção mais delgada da lâmina foliar, sendo que a maioria das 

amostras atende a todos os requisitos de diagnóstico (Pr. 27, Figs. 1-4), mesmo que 
parcialmente deterioradas, fazendo exceção três amostras correspondentes à 
extremidade lateral da lâmina foliar em que não apresentam feixes vasculares de 3ª 
ordem (01, 06 e 68). 
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Grupo NvSac: Nervuras medianas foliares de cultivares de Saccharum sp. (05 unidades) 

 Íntegros - Números: 15, 23, 29 e 76  
Deteriorado reconhecível – Número: 82 
A determinação desse tipo levou em conta a comparação dos padrões do cultivar 

SP803280 com os estudos de Colbert e Evert (1982) e de Van Dilleeijn (1952) sobre a 
variedade S. officinarum L. variedade L62-96, tendo em vista que as características 
apresentadas sugerem se tratar de uma posição entre a  nervura central da lâmina foliar 
próxima à bainha foliar, uma vez que possui a organização anatômica similar à nervura 
central da lamina foliar, com ocorrência de maior esclerificação, e de feixes vasculares 
fusionados observados somente na bainha foliar (Pr. 27, Figs. 5-6). 
 
Grupo TSac: Zona Transicional entre lâminas e bainhas foliares com afinidade por 
cultivares de Saccharum sp. (02 unidades) 

Íntegros - Números: 19 e 60  
Dois fragmentos possuíam estrutura anatômica de bainha foliar, mas com maior 

quantidade de esclerênquima junto à face abaxial e não apresentavam feixes vasculares 
fusionados (Pr. 27, Fig. 7). Uma vez que a semelhança não foi amparada por padrões até 
o presente momento do estudo, não foi indicada compatibilidade, mas sim a afinidade.  
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Prancha 27. Vestígios: anatomia de lâminas foliares de Saccharum spp.  
Figuras: 1 e 2 – Lâmina foliar - porção delgada. 3 e 4 – Lâmina foliar - porção delgada, em deterioração. 5 
e 6 – Nervura central, aspecto geral e detalhe. 7 - Transição (caracteres de lâmina e bainha foliares). 
B: células buliformes; 1ª, 2ª e 3ª referem-se à ordem do feixe vascular, fus: feixes vasculares fusionados., 
setas: esclrênquima 

 
 
Grupo BSac: Bainhas foliares compatíveis a cultivares de Saccharum sp. (03 unidades) 

Resquícios – Números: 04, 79 e 97 
Esse grupo é constituído por resquícios em que ao menos foi possível observar os feixes 
fusionados (Pr. 28, Fig. 1). Resquícios de epiderme lignificada característicos da face 
abaxial da bainha foliar não foram considerados suficientes para o diagnóstico, sendo 
agrupados como “prejudicados” (Pr. 28, Fig. 2). 
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Prancha 28. Anatomia de resquícios de bainhas foliares de Saccharum spp.  
Figuras: 1 – Feixes vasculares fusionados associados a esclerênquima na face abaxial. 2 – Epiderme 
lignificada. 

 
 
Grupo CSac: Caules compatíveis aos cultivares de Saccharum sp. (07 unidades) 

Números: 08, 12, 14, 21, 22, 58 e 73 
Atende aos requisitos de classificação em caule compatível a Saccharum spp., incluindo 
variações de esclerificação na periferia (Pr.29, Figs. 1-2).  
 
Grupo Cmono 1: Caules compatíveis a Monocotiledônea – tipo 1 (03 unidades) 

Números: 66, 86 e 102 
Caule sem as células da porção central (oco), feixes vasculares não apresentam 

calotas de fibras, epiderme e região subepidérmica bastante esclerificada (Pr.29, Figs. 3-
4). 
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Prancha 29. Anatomia de fragmentos caulinares. 
Figuras: 1 e 2 – Caules compatíveis a Saccharum spp. 3 e 4 – Grupo Cmono1. 
c: feixe caulinar; fi: fibras; tf: feixe do traço foliar. 

 
 

 
 
Grupo RSac: Raízes compatíveis aos cultivares de Saccharum sp (02 unidades) 

Números: 43 e 71  
Epiderme, exoderme e aerênquima parcialmente rompidos, endoderme com 
espessamento em “U”, 1 camada de células pericíclicas lignificadas, 7 - 8 vasos de 
metaxilema com maior número de pólos de protoxilema, alternados com lacunas de 
floema, parênquima vascular rompido (Pr. 30, Figs. 1-2). 
  
Grupo Rmono1: Raízes compatíveis a Monocotiledônea – tipo 1 (06 unidades) 
Números: 05, 36, 46, 80, 90 e 91 

Epiderme, exoderme e aerênquima rompidos, alguns com anel 
esclerenquimático, endoderme com espessamento em “U”, 1 camada de células 
pericíclicas lignificadas, 4 - 5 vasos de metaxilema com maior número de pólos de 
protoxilema, alternados com cordões de floema primário, alguns com parênquima 
vascular central rompido. São muito semelhantes às raízes de Saccharum, contudo 
possuem poucos vasos de metaxilema (Pr. 30, Fig. 3). Raízes que compartilhavam 
caracteres, porém se apresentam muito fragmentadas, foram classificadas no grupo 
Prejud (Pr. 30, Fig. 4). 
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Grupo Rmono2: Raízes compatíveis a Monocotiledônea – tipo 2 (04 unidades) 

Números: 26, 55, 59 e 69 
Periferia rompida, resquícios de córtex radiado, endoderme com espessamento 

em “U”, cilindro vascular lignificado, 4 - 5 vasos de metaxilema com maior número de 
pólos de protoxilema, alternados com cordões de floema primário (Pr. 30, Fig. 5). 

 
Grupo Rmono3: Raízes compatíveis a Monocotiledônea – tipo 3 (03 unidades) 

Números: 17, 62 e 83 
Calibre pequeno, periferia e córtex parcialmente rompidos, resquícios de córtex 

radiado, endoderme com espessamento em “U”, 1 vaso de metaxilema central (Pr. 30, 
Fig. 6). 

 
Grupo Rmono4: Raiz compatível a Monocotiledônea – tipo 4 (01 unidade) 

Número: 02 
Pequeno calibre. Presença de pelo radicular, aerênquima, córtex radiado, 1 

camada de células pericíclicas lignificadas, 5 vasos de metaxilema com maior número de 
pólos de protoxilema, alternados com lacunas de floema, e parênquima vascular (Pr. 30, 
Fig. 7). 

 
Grupo Rmono5: Raiz compatível a Monocotiledônea – tipo 5 (01 unidade) 

 Número: 50 
Porções externa e central prejudicadas. Endoderme com células altas e sem 

espessamento em “U”, 12 vasos de metaxilema (Pr. 30, Fig. 8). 
 
Grupo Rmono6: Raiz compatível a Monocotiledônea – tipo 6 (01 unidade) 

Número: 81 
Porções externa e central prejudicadas. Resquícios de córtex radiado, 3 camadas 

de células pericíclicas muito lignificadas e endoderme esclerificada (Pr. 30, Fig. 9). 
 

 



101 
 

 
Prancha 30. Anatomia de fragmentos radiculares.  
Figuras: 1 e 2 - Raiz compatível a Saccharum spp. 3 – Rmono1. 4 – Raiz no grupo Prejud. 5 – Rmono2. 6 – 
Rmono3. 7 – Rmono4. 8 - Rmono5. 9 - Rmono6.  

 
 
Grupo Fmono 1: Folha compatível a Monocotiledônea – tipo 1 (01 unidade) 

Número: 30  
Presença de anatomia Kranz, epiderme unisseriada, feixes vasculares de duas 

ordens (grande e pequeno) distribuídos mais próximos à face abaxial da lâmina foliar, 
reentrâncias na face adaxial associadas à presença de células buliformes, sendo uma 
bem conspícua. Caracteres compatíveis a lâminas foliares de Urochloa/Brachiaria. (Pr. 
31, Fig. 1). 

  
Grupo Fmono 2: Folha compatível a Monocotiledônea – tipo 2 (01 unidade) 

Número: 95 
Epiderme unisseriada, feixes vasculares de duas ordens (grande e pequeno) 

juntos à face abaxial da lâmina e associados a grande quantidade de esclerênquima, que 
se estende como colunas da face adaxial até a face abaxial. Mesofilo se apresentava 
rompido (Pr. 31, Fig. 2). 

 
Grupo Fmono 3: Folha compatível a Monocotiledônea – tipo 3 (01 unidade) 

Número: 52 
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Formato triangular, com projeções quase lineares. Epiderme unisseriada, porção 
central ocupada pelo xilema primário e três cordões de floema primário, havendo três 
porções de aerênquima distribuídos igualmente ao seu redor. Possível afinidade à 
Iridaceae (Pr. 31, Fig. 3). 
 
Grupo FPinus: Folha de Pinus (01 unidade) 

Número: 63 
Formato acicular. Epiderme unisseriada, mesofilo com dutos resiníferos, 

endoderme, parênquima de transfusão (periciclo) e dois feixes vasculares (Pr. 31, Fig. 
4). 
 
Grupo LEuc: Lâminas foliares do complexo Eucalyptus/Corymbia (04 unidades) 

Números: 24, 31, 44, 85 
Anfiestomática, epiderme unisseriada com cutícula espessa, altura das células 

epidérmicas da face adaxial é menor ou igual às da face abaxial, podendo apresentar 
lenticelas, mesofilo isobilateral, presença de cavidades secretoras no mesofilo e no feixe 
vascular principal, feixe  vascular principal bicolateral, presença de drusas no mesofilo e 
de cristais associados aos feixes vasculares (Pr. 31, Fig. 5). 
 
Grupo LMyrt: Lâminas foliares de Myrtaceae, excluindo Eucalyptus/Corymbia (02 
unidades) 

Números: 41 e 99  
Hipoestomática, epiderme unisseriada com cutícula espessa, altura das células 

epidérmicas da face adaxial é maior ou igual às da face abaxial, mesofilo dorsiventral, 
cavidades secretoras no mesofilo e no feixe vascular principal, feixe vascular principal 
bicolateral, presença de drusas  no mesofilo e de cristais associados aos feixes vasculares 
(Pr. 31, Fig. 6). 
 
Grupo PMyrt: Pecíolo de folha compatível a Myrtaceae (01 unidade) 

Número: 09 
Formato próximo ao hexagonal. Epiderme unisseriada, papilosa, mesofilo 

homogêneo, com drusas, feixe bicolateral e cavidades secretoras no mesofilo (Pr. 31, 
Fig. 8). 
 
Grupo LMel: Lâminas foliares com afinidade provável a Melastomataceae (02 
unidades) 

Números: 20 e 67 
Epiderme unisseriada, papilosa, mesofilo dorsiventral e estreito em relação à 

nervura principal, essa em posição projetada, presença de cristais na periferia dos feixes 
vasculares, resquícios de tricomas (Pr. 31, Fig. 7). 

 
 
Grupo Peud: Pecíolos de folhas de Eudicotiledônea (02 unidades) 

Números: 38 e 94  
Formatos próximos ao circular, com projeções conspícuas. Epiderme papilosa e 

com tricomas. Cristais na periferia do feixe vascular (Pr. 31, Figs. 9-10). 
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Prancha 31. Anatomia de fragmentos foliares variados.  
Figuras: 1 – Fmono1. 2 – Fmono2. 3 - Fmono3. 4 – FPinus. 5 – LEuc. 6 – LMyrt. 7 – LMel. 8 – PMyrt. 9 e 10 
- Peud. setas: Célula buliforme. 

 
 

Os próximos quatro grupos contêm fragmentos em que se observam 
crescimento secundário, caracterizado pela presença do xilema secundário (Pr. 32).  

 
Grupo Cerva: Caules de Eudicotiledônea com crescimento secundário (02 unidades) 

Números: 16 e 28  
Formato circular, podendo ter reentrâncias profundas. Periderme, cristais na 

endoderme, periciclo multisseriado, floema secundário com cristais, xilema secundário 
e medula (Pr. 32, Figs. 1-2). 
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Grupo XSec1: Xilema Secundário do tipo 1 (02 unidades) 

Números: 10 e 25 
Porosidade difusa, vasos solitários e múltiplos, pequenos a médios, parênquima 

escasso, raios heterogêneos (uni e multisseriados)   (Pr. 32, Fig. 3). 
 
Grupo XSec2: Xilema Secundário do tipo 2 (01 unidade) 

Número: 103 
Porosidade difusa, vasos solitários em maioria, médios em maioria, parênquima 

aparentemente vasicêntrico, raios unisseriados, paredes das fibras espessadas (Pr. 32, 
Fig. 4). 

 
Grupo XSec3: Xilema Secundário do tipo 3 (01 unidade) 

 Número: 77 
Porosidade difusa, vasos solitários e múltiplos, médios, raios heterogêneos - uni 

e multisseriados (Pr. 32, Fig. 5). 
 
 

 
Prancha 32. Anatomia de fragmentos caulinares com crescimento em espessura.  
Figuras: 1 e 2 – Caule com crescimento secundário. 3 – Xilema Secundário tipo 1. 4 – Xilema Secundário 
tipo 2. 5 - Xilema Secundário tipo 3. 

 
 

Os dois últimos grupos dizem respeito a fragmentos em que não houve 
possibilidade de reconhecer e listar caracteres em quantidade que pudesse fornecer um 
agrupamento ou identificação  
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Grupo Indif: Indiferenciados (02 unidades)  
Número: 84  
Folha jovem de eudicotiledonea (Pr. 33, Fig. 1). 
Número: 64  
Raiz diarca – eudicotiledônea (Pr. 33, Fig. 2). 
 

 

 
Prancha 33. Anatomia de fragmentos indiferenciados  
Figuras: 1 – Raiz diarca. 2 - Folha.  

 
 
Grupo Prejud: Prejudicados pela deterioração / exiguidade (19 unidades) 

Números: 03, 07, 74 - órgão não determinado 
Números: 18, 45, 75, 93, 100 e 104 – caules diversos de monocotiledônea (feixes 

característicos) 
Números: 35, 53 - xilema secundário 
Números: 61, 32 e 96 - folha de monocotiledônea 
Número: 11 - folha de eudicotiledônea 
Números: 54 e 88 – feixes vasculares 
Números: 70, 78 e 98 – presença de epiderme compatível à bainha foliar de 

Saccharum spp. (Prejud-BSac) 
Número: 47 – raiz de monocotiledônea (endorderme com espessamento em 

“U”) 
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Gráfico 1: Quantidade de vestígios por grupo. 

 
Tendo em vista todos os vestígios, constata-se a maior quantidade de vestígios 

relacionados a Saccharum spp., especialmente os fragmentos foliares (Gráfico 1). 

 
Tomando apenas os vestígios associados a Saccharum spp., de todos os locais e 

amostras, observa-se a maior ocorrência de fragmentos de folhas, seguida pelo caule 

(Gráfico 2). Discriminando entre lâmina e bainha foliar, constata-se a maior contribuição 

das lâminas foliares, que se referem aos grupos LdSac e NvSac. Também se observa no 

Gráfico 2 duas amostras classificadas no grupo Prejud, mas que possuem epidermes 

compatíveis à bainha foliar de Saccharum spp. (Prej-BSac).  

 

 
Gráfico 2: Distribuição dos fragmentos associados a Saccharum spp. por grupo. 
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LdSac (parte delgada da lâmina foliar), NvSac (nervura mediana da lâmina), TSac (zona 
de transição entre lâmina e bainha foliar), BSac (bainha foliar), CSac (caule), RSac (raiz) 
e Prej-BSac (prejudicado-bainha). 
 

Quanto à ocorrência dos vestígios relacionados a Saccharum nas 11 variações de 

locais estudados (sendo quatro deles visitados duas vezes), em todas as amostras - seja 

método, controle, sola de sapato ou barra - verifica-se que os fragmentos foram 

amplamente encontrados, destacando-se os vestígios das folhas, tanto da porção 

delgada da lâmina foliar, quanto da nervura central (LdSac e NvSac), que foram 

recuperados de 10 das variações (Gráfico 3). Em geral, os solos apresentaram distintas 

combinações de fragmentos.  

 Tomando apenas a parte delgada da lâmina foliar, que é o fragmento com maior 

número de caracteres para diagnóstico, ela foi encontrada em 8 das variações de locais.   

Apenas a amostra Cer.C 2V não apresentou fragmentos foliares de Saccharum, em 

nenhuma das subamostras, a saber, peças da simulação, método e controle, apenas 

vestígios de caule associados ao gênero.  

 

 
 

Gráfico 3: Distribuição dos vestígios de Saccharum spp. por variações de locais e viagens, 
considerando todas as amostras. 
LdSac (parte delgada da lâmina foliar), NvSac (nervura mediana da lâmina), TSac (zona 
de transição entre lâmina e bainha foliar), BSac (bainha foliar), CSac (caule), RSac (raiz) 
e Prej-BSac (prejudicado-bainha). 
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Em nenhuma variação houve os quatro tipos principais de Saccharum spp. 

(lâmina foliar, bainha, caule e raiz) concomitantemente, mas em Cer.A1V ocorreu lâmina 

foliar, caule e raiz. 

Com relação ao tipo de amostra em que os vestígios relacionados a Saccharum 

foram encontrados, constata-se no Gráfico 4 sua ocorrência tanto nas amostras de solo 

do método empregado e seus controles (M/C), quanto nas de solos retidos nas solas de 

sapatos - com a ressalva de que o menor número de fragmentos nos sapatos pode, em 

alguns casos, estar vinculado à menor quantidade de solo disponível nas solas. Dos 

somente três vestígios encontrados em barras no total, apenas um deles está 

relacionado à lâmina foliar de Saccharum; os outros estavam respectivamente, 

indiferenciado e prejudicado. Não foram recuperados quaisquer vestígios dos cadarços 

para análise anatômica. 

 

 
Gráfico 4: Distribuição dos vestígios de Saccharum spp. e compatíveis pelo grupo e 
segundo o tipo de amostra (método e controles, sola de sapato e barra). 
LdSac (parte delgada da lâmina foliar), NvSac (nervura mediana da lâmina), TSac (zona 
de transição entre lâmina e bainha foliar), BSac (bainha foliar), CSac (caule), RSac (raiz) 
e Prej-BSac (prejudicado-bainha). 
 
Considerando apenas as amostras do método, não houve observação de lâminas foliares 

de Saccharum nas viagens de Cer.A e de Cer.C, bem como na segunda viagem de Cer.Fes. 

Adicionando os controles, vestígios de lâminas foliares foram verificados em viagens em 

que as subamostras do método resultaram negativo, a saber, as primeiras viagens de Cer.A e 

Cer.C, e segunda viagem de Cer.Fes. Ademais, até mesmo um controle externo da primeira 
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viagem de Cer.A, relativamente distante do canavial (do outro lado da rodovia), apresentou 

um fragmento de lâmina foliar de Saccharum. Em síntese, vestígios de lâminas foliares 

somente não foram encontrados nos métodos e controles das segundas viagens de Cer.A e de 

Cer. C.  

Muito embora fragmentos de lâminas foliares de Saccharum não tenham sido 

observados nas subamostras de método e controle da segunda viagem de Cer.A, houve 

ocorrência de três fragmentos, duas lâminas foliares nas solas de sapato da segunda viagem 

e uma na barra da primeira viagem.  

Com relação à variedade dos vestígios somente nos sapatos, em sua maioria eram 

fragmentos relacionados a Saccharum (Gráfico 5). Lâminas de Eucalyptus/Corymbia e de 

afinidade com Melastomataceae também foram bem representadas. No mais, houve vários  

vestígios que não puderam ser analisados e outros de grupos menos expressivos.  

 
Gráfico 5: Quantidade de vestígios por grupo retidos nas solas dos sapatos. 
Grupos de Saccharum spp.: LdSac (parte delgada da lâmina foliar), NvSac (nervura 
mediana da lâmina), TSac (zona de transição entre lâmina e bainha foliar), BSac (bainha 
foliar), CSac (caule), Prej-Sac (prejudicado). Outros grupos: Rmono3 (raiz de 
monocotiledônea – tipo 3), Fmono1 (folha de monocotiledônea – tipo 1), LEuc (lâmina 
foliar - Eucalyptus), LMyrt (lâmina foliar - Myrtaceae), LMel (lâmina foliar - 
Melastomataceae), Prejud (prejudicado). 
 

A partir do Gráfico 6, analisando os fragmentos foliares recuperados de 

Saccharum das solas, temos na segunda viagem de Cer.A, dois fragmentos de lâmina 

foliar; em Cer.B, uma lâmina foliar na primeira viagem e uma bainha foliar na segunda; 

na primeira viagem de Cer.Fes uma lâmina foliar; em Cer.D, lâmina e bainha foliares 

(prejudicado); em Cer.Fod, um fragmento de lâmina foliar e um de bainha foliar 
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(prejudicado); e em Fes, um de lâmina e um de bainha foliares. Apenas na primeira 

viagem de Cer.A e nas segundas viagens de Cer.C e Cer.Fes, elas não foram recuperadas 

(mesmo com quantidades acima de 5 gramas removidas das solas). 

 
 

 
Gráfico 6: Quantidade dos vestígios de Saccharum nas solas de sapato segundo 
variações de locais. 
LdSac (parte delgada da lâmina foliar), NvSac (nervura mediana da lâmina), TSac (zona 
de transição entre lâmina e bainha foliar), BSac (bainha foliar), CSac (caule), RSac (raiz) 
e Prej-BSac (prejudicado-bainha). 
 

 Somando barra e sola, apenas para as segundas viagens de Cer.C e Cer.Fes não 

houve recuperação de vestígios foliares de Saccharum. 

 Outras importantes observações, tendo em vista todas as informações sobre os 

fragmentos, são consideradas abaixo. 

 Dentre as amostras de solas com dois fragmentos foliares de Saccharum, na 

segunda viagem de Cer.A, as lâminas foliares delgadas foram encontradas uma em cada 

sola; em Cer.Fod, a parte da nervura mediana foi encontrada na sola de sapato esportivo 

e a bainha (prejudicado) foi retirada da sola de sapato social. 

 A recuperação de lâminas foliares de Eucalyptus/Corymbia, uma em cada 

amostra solas de sapatos em Cer.A e Cer.Fod, é relevante por ambas não estarem 

associadas diretamente à presença de eucaliptos.  

Contudo, a subamostra controle (C) de Cer.D estava diretamente associada a 

uma sequência de eucaliptos alinhados, justificando a presença de duas lâminas foliares 

e sugerindo que o pecíolo de Myrtaceae seja também de eucalipto.  
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Quanto às três folhas de monocotiledônea, encontradas em Cer.A (controle), 

Cer.Fes (método) e Fes (sapato), a impossibilidade de identificação impediu o estudo de 

relações que pudessem possuir com outras subamostras. 

Por fim, verificou-se que mesmo estando o canavial Cer.D próximo a um extenso 

pinheiral, apenas um fragmento de folha de Pinus foi encontrado no Controle Externo 

(Cext) próximo à rodovia de acesso ao canavial.  

 
 
 
4.7. Análise de partículas carbonizadas 
 
O estudo das partículas carbonizadas presentes nos solos das amostras foi 

abordado tanto pela análise conjunta de todos os tipos de partículas por amostra, 

quanto pelas subamostras selecionadas pelo tamanho das partículas, especificadas em 

três categorias, no caso grandes quando encontradas na malha de 355 μm, médias na 

de 160 μm e pequenas na de 50 μm. 

Como informação básica obtida das amostras, ao observá-las em gráfico de 

dispersão de pontos de conteúdo total de partículas carbonizadas por amostra (Gráfico 

7), é perceptível que, salvo algumas exceções, as quantidades de partículas carbonizadas 

encontradas por grama não são representadas por números elevados, aliás, há amostras 

em que não foram encontradas quaisquer partículas. Expressando numericamente, 3,4 

foi a média de partículas por grama considerando todas as amostras, com desvio padrão 

de 4,9, indicando, portanto, que há muita disparidade entre amostras.    
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Gráfico 7: Quantidades totais de partículas carbonizadas por amostra. 
Cer.A = ⚫; Cer.B = ; Cer.C = ◼; Cer.Fes = +; Cer.D = X; Cer.Fod =    ; Fes = ⧫. 
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Gráfico 8: Áreas totais (m2) de partículas carbonizadas por amostra. 
Cer.A = ⚫; Cer.B = ; Cer.C = ◼; Cer.Fes = +; Cer.D = X; Cer.Fod =    ; Fes = ⧫. 
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Da mesma forma, a área total em milímetros quadrados de partículas 

carbonizadas por grama obedeceu ao mesmo comportamento por quantidade, isto é, 

com certas amostras variando bastante da maioria com valores baixos (Gráfico 8), tendo 

média de 0,1 e desvio padrão de 0,2. 

Ao analisar separadamente as subamostras que compõem cada amostra, ou seja, 

cada conjunto de tamanhos de partículas, selecionadas nas malhas de 355, 160 e 50 μm, 

com relação à quantidade (Gráfico 9) e área total (Gráfico 10), observa-se que muitas 

amostras não continham partículas grandes, já que os resultados da malha de 355 μm 

foram nulos. Ademais, as amostras que contêm partículas grandes, apresentam também 

partículas médias e pequenas em valor superior àquelas amostras que não possuem 

partículas grandes. Portanto, a ordem que prevaleceu foi que as partículas grandes não 

são comuns, nem exclusivas, pois sempre são acompanhas de partículas médias e 

pequenas, em geral em quantidade maior que aquelas desprovidas de partículas 

grandes. E, com poucas variações, as partículas pequenas são aquelas encontradas em 

maior quantidade, podendo ainda ser as únicas presentes numa amostra.  

Uma subamostra da primeira viagem no controle do canavial Cer.C (Cer.C-C1V) 

ofereceu interesse dentre todas devido a seus altos valores. De fato, essa amostra 

correspondia a uma área de canavial que sofreu carbonização recente. Apesar da 

proximidade, a amostra coletada na área da simulação (Cer.C-M1V), imediatamente 

vizinha, não apresentou tais valores, inclusive nenhuma partícula grande para a primeira 

viagem. Além disso, meses depois, as amostras-controle nas viagens subsequentes 

também não apresentaram valores dos mais altos, sendo observado uma diminuição 

contínua de partículas totais nas amostras da primeira à terceira viagem.  

 Casos de ausência de partículas de todos os tamanhos no intervalo examinado 

ocorreu na amostra de solas de sapato originárias da localidade Cer.D (subamostras 

Cer.D-sap.355, Cer.D-sap.160 e Cer.D-sap.50). Contudo, cabe a ressalva que ela 

continha um volume menor, a saber 3,5g.     

 A propósito, como houve impossibilidade de recuperar a quantidade 

preconizada segundo o método convencional da maioria dos sapatos, seus valores totais  
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Gráfico 9: Quantidades de partículas carbonizadas por subamostras por malha de 
peneira (50, 160 e 355 µm). A amostra de Cer.C-1V se destaca por valores altos em todas 
as subamostras. 
 
 

 
Gráfico 10: Áreas (m2) de de partículas carbonizadas por subamostras por malha de 
peneira (50, 160 e 355 µm). A amostra de Cer.C-1V se destaca pelos mais altos valores 
em todas as subamostras. 
 
 

Cer.C-C1V 

Cer.C-C1V 

Cer.C-C1V 
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baixos de partículas devem ser analisados com cautela, ainda que a única amostra de 

sapato com valor expressivo de partículas tenha sido de apenas 2,68g.  

Nas amostras de outras localidades com três viagens, além de não se dispor de 

informes sobre carbonização recente, não foram verificados padrões de declínio. Com 

efeito, as amostras apresentaram-se muito variadas, o que dificultou a visualização de 

uma tendência ou comportamento padrão dos dados.  

No mais, nem as amostras de Fes, local em que houve carbonização de um corpo 

cerca de 16 meses antes da coleta do estudo, apresentaram valores significativos para 

partículas totais, inclusive nenhuma partícula grande.      

 

Ao observar separadamente as partículas grandes quanto à quantidade, se 

constata mais uma vez uma certa variabilidade, pois apesar de aparecer pontualmente, 

as amostras que as continham abrangiam 4 de 7 localidades, sendo duas adjuntas (Cer.A 

e Cer.B no Gráfico 11), obedecendo a área total o mesmo tipo de registro (Gráfico 12). 

Quanto à relação largura/comprimento (Gráfico 13), predominaram valores 

entre 0,2 e 0,5, ou seja, formas mais alongadas. De resto, também não foi identificada 

nenhuma associação de valores largura/comprimento com determinadas localidades, 

nem com categoria de tamanho. 
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Gráfico 11: Quantidades de partículas carbonizadas por subamostras da malha de 355 
μm (partículas grandes). 
Cer.A = ⚫; Cer.B = ; Cer.C = ◼; Cer.Fes = +; Cer.D = X; Cer.Fod =    ; Fes = ⧫. 
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Gráfico 12: Áreas (m2) de partículas carbonizadas por subamostras da malha de 355 μm 
(partículas grandes). 
Cer.A = ⚫; Cer.B = ; Cer.C = ◼; Cer.Fes = +; Cer.D = X; Cer.Fod =    ; Fes = ⧫. 
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Gráfico 13: Relação largura/comprimento de partículas carbonizadas por subamostras 
por malha de peneira (50, 160 e 355 µm). 

 
Tendo em vista a dificuldade de análise apenas comparando as variáveis 

separadamente, passamos a tratá-los em conjunto, pela Análise de Componentes 

Principais (PCA), que oferece visualmente a distância entre amostras, o que se traduz 

em quanto elas diferem.  

Considerando todas as amostras segundo quatro variáveis, a saber, quantidade, 

área total em milímetros quadrados, relação largura/comprimento e área média, ocorre 

o distanciamento de algumas amostras do grupo principal que corresponde a 95% do 

conjunto (Gráfico 14). Dessas subamostras que mais se distanciaram segundo o eixo 

horizontal e que são portanto mais diferentes do restante, destacou-se Cer.C-C1V. Para 

as amostras, os dois eixos principais que formam o gráfico, explicam quase 90% da 

variância (65,111 + 22,904) e as variáveis contribuíram de modo equivalente. 
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Gráfico 14: Diagrama de PCA das amostras segundo quantidade, área total em 
milímetros quadrados, relação largura/comprimento e área média de partículas 
carbonizadas. Amostra Cer.C-C1V mais distante do agrupamento. O extremo oposto é 
ocupado por amostras de Cer.D. 
Cer.A = ⚫; Cer.B = ; Cer.C = ◼; Cer.Fes = +; Cer.D = X; Cer.Fod =    ; Fes = ⧫. 

 
 

 
 

4.8. Análise palinológica 

 
No esforço igualado para todas as amostras, que consistiu na análise de até três 

lâminas com intuito de atingir o mínimo estatístico de 100 grãos de pólen, esporos e 

algas, foi verificado que apenas em poucas das amostras tal número ficou muito aquém 

(Tabela 8).  

No geral, o número de taxa relacionado ao solo removido das solas de sapato foi 

menor que aquele dos solos das subamostras “Método” e “Controle” para cada canavial. 

Ademais, a união das subamostras “Método” e “Controle”, invariavelmente, apresentou 

um número maior que separadamente. Desse modo, não houve alta similaridade entre 

taxa presentes nos solos do “Método” e dos “Controles”com solos dos sapatos, 

tampouco entre “Método” e “Controle”.  

Do total de 87 taxa observados considerando-se todos os locais, o total de cada 

amostra não passou 40 taxa, estando a maioria com menos de 20 taxa.  

Cer.C-C1V 

Cer.D-SAP 

Cer.D.Cext 
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Nas localidades analisadas ao longo do tempo, constatou-se, em maioria, uma 

tendência à diminuição de taxa entre a primeira viagem e a terceira viagem. 

Tabela 8. Relação de canaviais e subamostras indicando o número de vestígios contados 
e, entre parênteses, o número de taxa. À direita de cada conjunto método + controle é 
indicado também o total de taxa em parênteses, considerando a união das subamostras. 
Cer.A 1ªV  2ªV  3ªV  

Método (M) 115 (23) (23) 117 (25) (29) 39 (15) (21) 

Controle (C) 114 (13) 112 (19) 102 (16) 

Sapatos (sap) 44 (9)  105 (18)    

 
Cer.B 1ªV  2ªV  3ªV  

Método (M) 113 (19) (27) 107 (19) (25) 63 (11) (20) 

Controle (C) 112 (20) 111 (18) 113 (16) 

Sapatos (sap) 5 (4)  15 (6)    

 
Cer.C 1ªV  2ªV  3ªV  

Método (M) 115 (12) (30) 120 (19) (23) 114 (19) (27) 

Controle (C) 139 (28) 111 (14) 119 (20) 

Sapatos (sap) 157 (18)  8 (4)    

 
Cer.Fes 1ªV  2ªV  3ªV  

Método (M) 124 (26) (36) 104 (23) (30) 40 (14) (27) 

Controle frente (Cf) 111 (20) 92 (15) 49 (11) 

Controle mata 
(Cm) 

12 (4) 112 (16) 105 (19) 

Sapatos (sap) 67 (8)  62 (7)    

 
Cer.D Única   

Método (M) 127 (16) (19) 

Controle (C) 111 (9) 

Controle externo (Cext) 16 (7) 

Sapatos (sap) 156 (10)  

 
Cer.Fod Única   

Método (M) 116 (17) (23) 

Controle (C) 106 (13) 

Sapatos (sap) 51 (8)  

 
Fes Única   

Método (M) 107 (10) (12) 

Controle (C) 45 (6) 

Sapatos (sap) 21 (7)  
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Figura 4: Dendrograma baseado nas análises de 
cluster das amostras palinológicas construído 
pelo CONISS. Setor amarelo: Fes. Setor laranja: 
Cer.D. Setor vermelho: Cer.C. Setor cinza: 
amostras de solas de sapato. Estrela amarela: 
Fes-sap. Estrela vermelha: Cer.C-2Vsap. 

 
 
O dendrograma baseado nas 

análises de cluster das amostras 

palinológicas construído pelo CONISS, 

ilustrado pela figura 4, indicou o 

agrupamento próximo ao exclusivo das 

amostras de Cer.C, indicado pelo setor 

em vermelho, fazendo exceção a não 

entrada de única amostra relativa ao 

solo de solas de sapato (Cer.C-2Vsap, 

indicada pela estrela vermelha) e a 

presença de uma amostra de Cer.B. 

Ademais, todas as amostras de 

Cer.Fod também se agruparam, 

conforme se observa pelo setor azul.   

Quanto às amostras de Fes, 

apenas o controle e o método (Fes-C e 

Fes-M) apresentaram similaridade, 

indicada pelo agrupamento no setor 

amarelo. A amostra Fes-sap, indicada 

pela estrela amarela, distanciou-se 

ligeiramente, integrando um grupo com 

a presença de três amostras de duas 

localidades diferentes. Dessas, as 

amostras de Cer.D-M e Cer.D-sap, se 

uniram, conforme o setor laranja. Já os 

controles (Cer.D-C e Cer.D-Cext) se 

distanciaram consideravelmente, 

fazendo parte de outros agrupamentos. 

Quanto às amostras de Cer.A, 

Cer.B e Cer.Fes, os pequenos 

agrupamentos formados se espalharam 

pelo dendrograma.   

Nota-se também a proximidade 

entre as amostras de solo recolhidas das 

solas de sapatos (Cer.A-sap1V, Cer.Fes-

sap1V, Cer.Csap2V, Cer.Fes-sap2V), 

indicada pelo setor cinza. 
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Com relação às categorias “Árvores e Arbustos”, “Ervas Terrícolas”, “Algas” e 

“Licófitas e Samambaias”, representadas em suas porcentagens das amostras (Figura 5), 

o agrupamento de amostras de Cer.C, do setor em vermelho, apresenta os menores 

valores em porcentagem de árvores e arbustos associada a maiores valores de licófitas 

e samambaias. As amostras de Fes e aquelas de Cer.D associadas, respectivamente 

indicadas pelos setores em amarelo e em laranja, também apresentam menores valores 

para árvores e arbustos. 

Conforme figura 6, os dados de concentração acompanham, no geral, os valores 

das porcentagens das amostras citadas e revelam baixas concentrações relativas de 

árvores e arbustos nas amostras Cer.Fes, Cer.D-Cext (estrela laranja) e nas amostras de 

solos de solas de sapatos. 

Considerando apenas as porcentagens os principais elementos arbóreos e 

arbustivos (Figura 7), a presença do morfotipo Anadenanthera nas amostras de Cer.A e 

Cer.B, em porcentagens relativamente altas para algumas amostras, não permitiu o 

agrupamento geral. Ademais, verificou-se a presença variante, ou inconstante, de 

mirtáceas nativas nas amostras de Cer.A, Cer. B e Cer.Fes. Por outro lado, o morfotipo 

de Pinus em altas porcentagens e concentrações nas amostras de Cer.Fod, no setor azul, 

se mostra um elemento arbóreo significante para esse agrupamento exclusivo.  A alta 

porcentagem e concentrações do morfotipo Eucalyptus também se mostra relevante 

para a separação do controle de Cer.D (Cer.D-C, indicado pela estrela laranja) do 

restante das amostras de Cer.D, principalmente Cer.D-M e Cer.D-sap, no setor laranja.  

Tais resultados concordam com os valores de concentração, encontrados no material 

suplementar. 
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Figura 5: Porcentagens das categorias segundo amostras palinológicas e relação com o dendrograma.  
Setor vermelho: agrupamento de amostras de Cer.C, menores valores em porcentagem de árvores e 
arbustos associada a maiores valores de licófitas e samambaias. Setores amarelo e laranja (amostras de 
Fes e Cer.D): valores baixos para árvores e arbustos. 
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Figura 6: Concentrações das categorias segundo amostras palinológicas e relação com o dendrograma. 
Estrela laranja: Cer.D-Cext. 
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Figura 7: Porcentagens dos principais elementos arbóreos e arbustivos segundo amostras palinológicas e 
relação com o dendrograma.  
Setor azul:  amostras de Cer.Fod, morfotipo Pinus em alta porcentagem.  Estrela laranja: Cer.D-C, alta 
porcentagem do morfotipo Eucalyptus. Setor laranja: Outras amostras de Cer.D.   
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Figuras 8: Porcentagens dos principais elementos herbáceos terrícolas segundo amostras palinológicas e 
relação com o dendrograma. 
Setor vermelho: agrupamento de amostras de Cer.C caracterizado pelos morfotipos Zea, Amaranthus, 
Sida e Baccharis.  
Setor azul: agrupamento de amostras de Cer.Fod caracterizado pelo morfotipo Ambrosia. 
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Analisando as porcentagens dos principais elementos da categoria das ervas 

terrícolas (Figura 8), o morfotipo Zea  está conspicuamente associado ao agrupamento 

de amostras de Cer.C. Os elementos Amaranthus, Sida e Baccharis também se mostram 

relacionados a esse grupo, indicado pelo setor vermelho. 

O elemento Ambrosia aparece, no setor azul, associa-se fortemente às amostras 

de Cer.Fod. Ademais, em material suplementar, nota-se que as amostras de Cer.Fes e a 

amostra Cer.D-Cext apresentam baixas concentrações do elemento Poaceae. 

Figura 9: Porcentagens dos principais elementos das licófitas, samambaias e algas segundo amostras 
palinológicas e relação com o dendrograma. Setor vermelho: agrupamento de amostras de Cer.C. 

 
 
Quanto à categoria das licófitas, samambaias e algas, os esporos de samambaiais 

mostraram-se bem representados, tanto em porcentagem, como em concentrações, no 

agrupamento de amostras de Cer.C (Figura 9 e material suplementar). 

Ao analisarmos a distribuição das amostras sob PCA (Gráfico 1514), segundo a 

frequência em porcentagens, verificamos que a distribuição delas é explicada 
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principalmente pelos morfotipos polínicos Eucalyptus e Pinus para o segundo 

quadrante, Anadenathera para o terceiro quadrante e Poaceae para o quarto 

quadrante. 

 
 
Gráfico 15: Diagrama da análise de PCA para todas as amostras palinológicas. 

Cer.A = ⚫; Cer.B = ; Cer.C = ◼; Cer.Fes = +; Cer.D = X; Cer.Fod =    ; Fes = ⧫. 

 
 
Em DCA (Gráfico 16), analisando as amostras segundo a concentração, é 

verificado que as amostras de Cer.C já se mostram bem próximas umas das outras, 

relacionada à presença de Zea, bem como é perceptível um afastamento de parte das 

amostras de Cer.Fes, em relação ao restante, determinado pela presença dos 

morfotipos Arachis, Arrabidea, Copaifera, Croton, Melastomataceae, Myrsine, Protium, 

Pterocarpus e Trema (seta verde). Agrupamentos com menor coesão são observados 

para Cer.D, Cer.Fod e Fes, estando os mais à esquerda determinados por Eucalyptus, 

Solanum, Cordia e Styrax (seta vermelha) e mais abaixo, por Pinus (seta azul). As 

amostras de Cer.A e Cer.B se espalharam bastante, com um ligeiro afastamento de 

algumas amostras de Cer.B, relacionadas à presença de Anadenathera (seta amarela) 

Contudo, nesse gráfico estão representadas todas as amostras, mesmo aquelas com 

poucos grãos de pólen. Portanto, mesmo considerando somente as amostras com mais 

de 100 grãos, sob objetivo de análise com o mínimo estatístico,  as amostras de sapato 

Cer.B2V, Cer.C1V, Cer.D e Cer.Fod estão bem próximas das áreas de aplicação do 

 
 

Pinus  

Eucalyptus 

Poaceae 

Anadenanthera 
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método (pares de asteriscos), porém, há diversas amostras que se interposicionam 

entre elas. Cabe consignar que a amostra de sapatos com menos de 100 grãos se 

mostrou próxima à amostra do “método”.  

 
 

  
Gráfico 16: Diagrama da análise em DCA de todas as amostras palinológicas.  
SETA VERDE: Arachis, Arrabidea, Copaifera, Croton, Melastomataceae, Myrsine, 
Protium, Pterocarpus e Trema  
SETA VERMELHA: Eucalyptus, Solanum, Cordia e Styrax 
SETA AZUL: Pinus 
SETA AMARELA: Anadenathera  
Cada cor de asterisco indica par de amostra (sola de sapato/método) 
Cer.A = ⚫; Cer.B = ; Cer.C = ◼; Cer.Fes = +; Cer.D = X; Cer.Fod =    ; Fes = ⧫. 

 
 
Por fim, consta esclarecer que o grão de Zea mays (milho, Poaceae) foi 

facilmente distinguido do morfotipo geral Poaceae, devido ao seu tamanho (acima de 

60 µm, em algumas amostras atpe 90 µm), sendo classificado como muito grande, em 

oposição aos outros taxa de Poaceae que não alcançam tais dimensões (Prancha 34). 

* 

* 
* * 

* 
* * 

* 

* 

* 
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Prancha 34: Figura 1 – Grão de pólen de Zea mays (Poaceae). Figura 2 – Grãos de pólen 
morfotipo Poaceae. 
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5. Discussão 

Análises envolvendo a diversidade de vestígios botânicos não integram a rotina 

dos institutos periciais brasileiros. Estudos como o presente visam, num primeiro 

momento, a geração de conhecimentos, que somados às pesquisas subsequentes, 

formarão a base para geração de protocolos e limites interpretativos.   

Portanto, procurou-se verificar qual a variação dos vestígios nos locais 

selecionados e o quanto esses podem ser individualizados para então proceder a 

comparação com peças do denominado “autor”, que nesse caso se sabia ter tido contato 

com cada local. 

Desse modo, reunindo essas análises aos conhecimentos produzidos por De 

Oliveira e Suguio (2005), Magalhães (2019), Gonçalves (2019), Ramos (2019) e Rodrigues 

et al. (2019), bem como com aqueles dos trabalhos em andamento em diversas 

instituições, poderá ser instituída uma Botânica (e Palinologia) Forense Brasileira, ciente 

da complexidade dos nossos ambientes naturais e antropizados, e atendendo às 

necessidades e exigências jurídicas do nosso país.  

Apesar da constituição desse pensamento demandar maior amadurecimento, na 

presente tese, buscou-se escolher áreas que, além de atenderem aos objetivos do 

projeto, pudessem fornecer alguma informação de pronta aplicação forense.  

No entanto, àqueles que seguirão com projetos forenses baseados em 

simulações de local de crime, há de se advertir para as suas dificuldades.  

Primeiramente, tanto a escolha dos canaviais quanto a logística de coleta 

enfrentaram impeditivos. Antes mesmo de se ter a autorização, o contato inicial com o 

responsável pelo canavial selecionado pode demorar meses, havendo solicitações via e-

mail ou carta que nem ao menos tiveram uma resposta, e que, portanto, não puderam 

ser analisados. Logicamente, a distância e os custos envolvidos podem ser também 

limitantes para projetos que não sejam financiados. Segundo, nessa linha de não 

aumentar excessivamente o custo e para diminuir o número de variáveis a serem 

comparadas, havendo assim tempo factível para desenvolvimento das atividades 

propostas, as simulações e coletas foram realizadas sempre pela manhã, no máximo 

antes das 14 hs. Por conseguinte, estudos que envolvam pares de coletas pela manhã e 

pela noite, tendo em conta o fator segurança dos pesquisadores, poderiam ser 
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acrescidos futuramente. Ademais, realizar a simulação em um dia e, dias depois, a coleta 

de amostras, também é uma proposta bastante adequada.  

Procurou-se concentrar as simulações em datas entre janeiro e março, para que 

em todas áreas já tivessem ocorrido chuvas, e antes do período de estiagem, a fim de 

evitar implicações resultantes da variação da chuva polínica ao longo do ano. 

A simulação ideal é aquela realizada por uma pessoa não envolvida com a análise 

das amostras. Aliás, para as devidas comparações, teria de ser sempre a mesma pessoa 

em todos os locais, movimentando-se de maneira semelhante. Contudo, por motivos 

logísticos, que envolveram a escala de plantões e sobreavisos da pesquisadora 

responsável, não foi possível ter o acompanhamento daquela segunda pessoa que seria 

o “autor” em todos os locais. O cuidado nessa situação foi o de caminhar naturalmente, 

antes do levantamento florístico e sem olhar para a vegetação rasteira, sem repetição 

da caminhada, mesmo que não tenham sido recuperados vestígios prontamente 

observáveis à vista desarmada. 

A delimitação das áreas para aplicação da metodologia, com as coletas de 

amostras “Método” (em torno do sítio principal do local) e “Controles”, considerou a 

possibilidade de aplicação na rotina de peritos criminais estaduais. Isso significa que foi 

estimado o tempo de fotografação das plantas e realização de coletas num intervalo que 

não excedesse duas horas, tendo em vista que nos casos reais haverá o tempo 

dispendioso empregado no exame perinescrocópico15 do cadáver e outros elementos 

envolvidos.   Além disso, como no evento real não se saberá exatamente a trajetória da 

caminhada, a área coletada foi ampla o suficiente para conter caminhadas que fossem 

menos retilíneas a partir da via. 

Logo, a técnica de coleta pelas “pinçadas” foi adotada para que não fosse 

necessária a coleta dupla de cada amostra (para verificação da repetição dos 

resultados), pois ela foi constituída justamente para eliminar a influência de setores 

muito particulares sobre o total de uma área amostrada (Adams & Mehringer, 1975). 

Contudo, solos de locais devem ser coletados em quantidade que permitam a re-análise, 

isto é, que parte da amostra possa ser armazenada para exames de contra-perícia. 

 
15 Perinecroscópico: análise externa no cadáver, envolvendo posicionamento, suas vestes e caraterização 
das lesões.  
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Tanto durante simulações e coletas, quanto análises laboratoriais, é preciso focar 

na objetividade, pois a influência de aspectos psicológicos pode impedir que o 

pesquisador se isole do viés de confirmação, uma tendência a procurar e ressaltar os 

elementos que confirmem a hipótese de trabalho. Devido ao projeto ser dedicado, em 

grande parte, a fragmentos botânicos, partículas carbonizadas e assembleias polínicas, 

dos quais não se tinha conhecimento prévio, esse risco não foi acentuado durante as 

coletas – sendo mais problemático durante as análises.   

Além disso, como os peritos integram órgãos policiais, há também o prejuízo 

causado pelo viés de conformação, que ocorre quando o analista busca se adequar à 

percepção de superiores hierárquicos, ou ainda, pelo viés do papel, quando por motivos 

psicológicos assume a função do promotor ou dos julgadores (Bock & Norris, 2015). Em 

geral, isso ocorre pela pressão de oferecer uma certeza, principalmente quando a perícia 

é equivocadamente tomada como parte da agência que requisitou, deixando de ser 

independente e obrigada a fornecer a sustentação da promotoria ou para a causa de 

agência, assim qualquer dado contrário ou inconclusivo parece desmerecer a 

investigação (James et al., 2014). No desenvolvimento do projeto, esse viés ocorre no 

sentido de mostrar que a pesquisa é válida, que então os recursos empregados não 

foram em vão, que haverá contribuição para o avanço científico. Por mais que saibamos 

que o emprego da Botânica Forense resultou na resolução de casos de repercussão em 

diversos países, incluindo o Brasil (Bicudo, 2019), e que, portanto, esse uso não seria 

descartado em razão de resultados inconclusivos numa pesquisa que procura atingir 

justamente seus limites de aplicação, há certamente a expectativa de publicação dos 

resultados em um veículo bem conceituado, que é um dos critérios de avaliação de um 

programa de pesquisa.     

Diante de tantos vieses e, para ao menos evitá-los ao máximo, as análises não 

foram repetidas procurando por “melhores” resultados – isto é, que respondessem 

positivamente aos objetivos do projeto – e, para todas, foi empregado o mesmo esforço 

quanto às atividades laboratoriais. Enfim, buscou-se atenuar a subjetividade através da 

apresentação dos dados com tratamentos estatísticos e do uso da Razão de 

Verossimilhança, uma linguagem científica que acolhe aperfeiçoamentos ao longo de 

um processo judicial.   
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Com efeito, fonte de viés são inesgotáveis (Dror & Coyle, 2010; Dror, 2012), 

exigindo que os pesquisadores constantemente reavaliem suas condutas. 

Principalmente para peritos criminais que são responsáveis pelo levantamento pericial, 

em contato com equipes de investigação, com familiares presentes no local, e que ainda 

analisam parte dos vestígios. Para aqueles que serão responsáveis apenas pelas análises 

laboratoriais, uma solução é trabalhar de modo independente de outros analistas que 

examinam as amostras sob outros enfoques. Ao final, há o confronto dos resultados. 

Essa experiência ocorreu com De Oliveira e Suguio (2005), quando o primeiro analisou 

amostras palinológicas e o segundo mineralógicas, sem que tratassem dos resultados 

preliminares que obtinham. Apenas no término das análises, se uniram, ambos 

mostrando a mesma indicação de origem das amostras. Bock e Norris (2015) também 

orientam o trabalho com examinadores independentes, mesmo que estudem ou 

apliquem a mesma análise a uma única amostra, reunindo-se ao final. Contudo, na 

realidade brasileira, a maioria dos exames é conduzida por apenas um perito. Na 

presente tese, foi possível realizar análises independentes com discussão, ou próximas 

à essa condição, para as análises palinológicas e para os fragmentos anatômicos. A 

identificação dos macrovestígios e das partículas carbonizadas foram realizadas 

somente pela responsável. Além disso, o uso de códigos para as amostras procurou 

evitar o acesso imediato à caracterização de seu ecossistema, sendo embaralhados 

durante as análises. Os nomes codificados das amostras só foram substituídos pelos 

nomes que as caracterizam durante a elaboração do texto da tese.  

 Encerradas as análises, um dos fatores que proporcionam segurança para a 

interpretação dos resultados é a possibilidade de indicar o nome da espécie a qual 

pertence o vestígio. Os macrovestígios, seguidos dos fragmentos, possuem maior 

facilidade/possibilidade de identificação, já na análise palinológica, por meio de 

microscopia de luz, se determinam os morfotipos, sendo possível a determinação de 

espécie somente para pouquíssimos deles.   

A comunicação exata dos termos fornece precisão para as conclusões porque o 

nome científico da espécie é a chave que abre todo o conhecimento sobre ela (Hall & 

Byrd, 2012). O nome científico da espécie é formado pelo gênero seguido do epíteto 

específico. Em Botânica, os nomes vêm acompanhados de seus autores e uma maneira 

ágil de checar sua validade é consultá-los nos domínios da “Flora do Brasil 2020” 
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(http://floradobrasil.jbrj.gov.br) e do “International Plant Name Index” 

(http://www.ipni.org). 

Na esfera forense, o maior interesse pelo nome científico da planta que produziu 

o vestígio é o de verificar se ela é endêmica, rara, tem distribuição muito restrita. Como 

nos canaviais há preponderância de plantas ruderais, que não tem um habitat 

específico, ainda assim pode ser indicada alguma característica física do local, como 

maior ou menor umidade. Em nosso caso, períodos chuvoso e seco. Ademais, mesmo 

que as plantas sejam frequentes, a associação entre elas pode se tornar relevante, 

dependendo das quantidades em que se apresentam e o histórico da ocorrência. 

A identificação da espécie da planta-origem dos vestígios encontrou três 

dificuldades principais. 

Primeiramente, como expõem Hall e Byrd (2012), a natureza fragmentária da 

maioria dos vestígios botânicos é um desafio para a identificação segura da espécie, 

porque os botânicos são treinados ou aprenderam a identificar usando caracteres de 

um órgão completo ou ainda do organismo inteiro. Logo, as chaves usam combinações 

de folhas e flores completas para funcionar efetivamente.  

Em segundo, flores e frutos são mais raros nos locais de crime. Como observado 

nas simulações, poucos vestígios aderiram às peças do autor. Ademais, a transferência 

dependeu basicamente do contato ao acaso com a própria planta durante a caminhada, 

tendo em vista a presença na barra e no cadarço. Por outro lado, a identificação de 

flores, frutos e sementes, é facilitada quando há um inventário florístico do local para 

os devidos cotejos, pois a literatura disponível é rica em ilustrações, bem como é fácil 

encontrar fotografias nos sites especializados. Contudo, a identificação da espécie não 

prescinde do especialista, devido à pequenas variações entre espécimes e pela 

necessidade da caracterização das estruturas, principalmente para famílias extensas 

como Poaceae, Euphorbiaceae e Fabaceae, relacionadas aos macrovestígios 

encontrados. 

Enfim, em terceiro, é fundamental consultar a literatura científica. Lane et al. 

(1990) destaca o uso da literatura junto ao conhecimento da estrutura vegetal e 

treinamento para separar espécimes anatômicos. No entanto, nem sempre os dados 

estão prontamente acessíveis ou utilizáveis para contribuir comas análises forenses, 

mesmo no Brasil, que formou uma escola tradicional de Morfologia e Anatomia Vegetal. 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
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Já que inexiste uma chave forense interativa, em que alguns poucos caracteres possam 

ser inseridos numa busca e obter-se como resultado as possibilidades de 

gênero/espécie, no atual momento, a identificação é norteada por meio de artigos 

científicos, teses e dissertações. De fato, boa parte dos conhecimentos produzidos sob 

a luz da Evolução, da Taxonomia ou da Pesquisa Agronômica podem ser aplicados na 

área forense, porém há uma demanda a ser suprida para estudo de fragmentos. 

Isso porque qualquer parte de uma planta pode ser tornar um vestígio, o que 

inclui áreas da planta não diferenciadas ou que não representam o tipo padrão do órgão. 

Por exemplo, as folhas são caracterizadas anatomicamente por seções transversais 

centrais, e não na base ou no ápice. Portanto, dificilmente há informações assim 

compiladas, bem como é difícil rastreá-las nos bancos de dados.  

Como os fragmentos estão, invariavelmente, na superfície do solo, estão 

expostos à períodos de intensa radiação solar, intercalados por chuvas/umidade. Desse 

modo, há distorções em comparação aos padrões anatômicos.  A área forense pode 

exigir que, para alguns casos, fragmentos sejam submetidos a determinadas condições 

a fim de verificar se elas seriam responsáveis por artefatos, deterioração, torções etc 

observados nos vestígios, (Hall & Byrd, 2012). No entanto, como observado nos 

fragmentos das amostras classificados como “prejudicados”, nem mesmo uma 

associação a um gênero foi alcançada, impedindo estudos de deterioração com 

espécimes que pudessem ser o alvo de comparação. 

Pela morfologia externa dos fragmentos, apenas as folhas podem receber algum 

tipo de triagem inicial, sendo caracterizadas em sua superfície por meio da venação e 

dos tricomas, principalmente. Todavia, os fragmentos coletados nos canaviais 

apresentaram-se extremamente recobertos por solo, não sendo recomendável esfregá-

los numa lavagem, para não se partirem ainda mais. Além disso, nessas situações, 

tricomas facilmente se destacam das lâminas. Consequentemente, estudos anatômicos 

fizeram-se fundamentais. 

O corte transversal para a maioria dos fragmentos é capaz de verificar se está 

diferenciado ou não, deteriorado ou não, direcionar a classificação do grande grupo, e, 

para folhas, abre a possibilidade de determinar a espécie. Contudo, fragmentos mais 

rígidos, que correspondem a caules que possuem xilema secundário, dependem de uma 

caracterização que não prescinde dos planos longitudinais - radial e tangencial. Sendo o 



138 
 

material exíguo, reparti-lo poderia privar o analista de observar os caracteres na 

transversal. Por exemplo, a definição do arranjo dos vasos pode ser comprometida em 

amostras diminutas. Em outros casos, o que pode ser perdido pela subdivisão do 

fragmento ainda pode ser observado na vista longitudinal, se todo o corpo da amostra 

for analisado. Por exemplo, raios unisseriados e multisseriados num mesmo fragmento 

podem estar bem distanciados, mas uma parte pode ser observada transversalmente e 

a outra longitudinalmente. Ademais, a classificação tradicional foi constituída visando 

espécies arbóreas. Sendo assim, fragmentos de xilema secundário de ambientes como 

os estudados, que envolvem ervas com ligeiro espessamento e ramos delgados, 

merecem futuramente um estudo à parte a fim de conduzir uma ampla pesquisa 

bibliográfica para catalogação de caracteres orientadores e delimitar o tamanho mínimo 

para decisão de divisão em três planos.  

 

5.1. Vestígios botânicos 

 

Como citado, os fragmentos das folhas foram aqueles com maior possibilidade 

de identificação. Inclusive, o encontro de fragmentos de lâminas foliares de Saccharum 

spp. na maioria das amostras, inclusive das solas de sapato, concorda com as 

observações apresentadas em Amaral et al. (2016), sobre amostras de solo de um local 

de crime em canavial, que continha muitos fragmentos de lâminas foliares de cana-de-

açúcar.  

Como apresentado no item “Resultados”, para cultivares de Saccharum spp., 

apenas os fragmentos de lâmina foliar e bainha foliar possuem feições 

individualizadoras, constantes e facilmente verificadas.  Os vestígios de caule e de raiz 

são apenas compatíveis a Saccharum, pois podem, efetivamente, ter compatibilidade a 

outros gêneros de Poaceae.  

Como observado, amostras de solado de sapato apresentaram mais de um 

vestígio de folha de Saccharum, inclusive de regiões anatômicas distintas (Cer.A 2V com 

duas lâminas em solas diferentes; Cer.D com uma lâmina e uma bainha na mesma sola; 

Cer.Fod com lâmina e bainha em solas diferentes; Fes com uma lâmina e uma bainha na 

mesma sola). Tal associação representa proximidade à planta-origem, isto é, quanto 

maior o número de vestígios, se forem de partes distintas da planta e em peças 
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diferentes do suspeito, com melhor segurança se indica o contato com um tipo de local 

em que a espécie cresce.  

Entende-se como nível mais forte de indicação de proximidade o encontro de 

vestígios da mesma espécie em peças distintas do suspeito porque pode ser formulada 

a hipótese de que um fragmento tenha se partido. Portanto, setores relativamente 

distantes como bainha e lâmina, e em peças diferentes, apontam para a proximidade da 

planta produtora de vestígios, já que estariam mais concentrados em torno dela, 

facilitando a transferência. Logo, como orientação, separar os fragmentos em amostras 

da sola do sapato direito e do esquerdo é indispensável para eliminar a hipótese de que 

um mesmo fragmento tenha se partido. E, na medida do possível fotografar a localização 

de cada vestígio na sola.    

Com efeito, a profusão de fragmentos de folha de cana-de-açúcar demonstrou-

se bastante importante para determinação da presença de canavial, não havendo 

demasiado prejuízo pela falta de identificação categórica de caules e raízes. Como 

abordado na introdução, os fatores que favorecem a abundância de fragmentos foliares 

são a extensão dos canaviais, que abrigam de centenas a milhares de indivíduos de cana-

de-açúcar, e a sua colheita, seja manual com facão, seja mecanizada, essa última 

expelindo todos os rejeitos triturados. De fato, em locais de crime representados por 

cultivos, é relevante pesquisar se há vestígios do cultivar nas peças de roupa, sapatos e 

demais objetos relacionados ao suspeito. 

Fragmentos mais raros no espectro total de vestígios poderiam se tornar 

“marcadores”, mesmo que não fosse possível a identificação. Ademais, podem existir 

no solo resquícios de plantas trituradas que não crescem mais ao redor do canavial, mas 

que poderiam ser encontradas tanto na amostra de solas quanto na do método e 

controles. Portanto, é um equívoco somente comparar os vestígios botânicos 

diretamente com a flora local atual. Coletar no sítio principal do local do crime (amostra 

“Método”) e selecionar alguns controles é imprescindível para verificar se um dado 

vestígio é constante naquele local, melhorando o entendimento da vegetação presente 

e aumentando as chances de compatibilidade com peças do suspeito, uma vez que 

fragmentos são mais escassos que grãos de pólen e esporos. Aliás, nota-se que alguns 

vestígios foram encontrados no mesmo local mesmo em viagens diferentes, o que 
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sugere produção constante ou permanência (por exemplo, fragmentos do grupo Cerva 

foram encontrados na primeira e na segunda viagem de Cer.B). 

Apesar das plantas ruderais e arbóreas de áreas antropizadas serem bem 

conhecidas, houve folhas sem indicação de gênero ou espécie. O gargalo representado 

pela dificuldade de se obter uma literatura anatômica voltada para fragmentos há de 

ser eliminada com incentivos a pesquisas, contando com auxílio de pesquisadores 

dedicados integralmente à Botânica.   

Já para pecíolos, caules e outras raízes, a falta de caracteres que possibilitem a 

identificação ao menos em nível de gênero só serão superadas plenamente com o 

auxílio de técnicas moleculares, isso se a condição do fragmento permitir.   

O senso comum considera que plantas muito comuns não poderiam gerar 

vestígios “marcadores”. No entanto, vale o relato de que foi encontrado um único 

vestígio de folha de Pinus, numa amostra controle (Cer.D-Cext) que foi coletada junto a 

um pinheiral e uma rodovia. Em outa amostra, também próxima à pinocultura (Cer.D-

M), nenhum vestígio foliar de Pinus foi nela encontrado. Isso significa que, mesmo sendo 

uma árvore muito recorrente na paisagem, a produção de vestígios foliares não é alta, 

provavelmente em razão de possuir folhas persistentes, que podem se manter por anos 

na árvore. Portanto, não só a frequência, mas a fenologia das plantas deve ser avaliada.  

 

5.2. Vestígios palinológicos  

 

Com relação aos grãos de pólen, esporos e algas, uma vez que todas as amostras 

eram oriundas de solo, foram considerados os fundamentos principais da análise 

polínicos nos sedimentos (Faegri & Iversen, 1989): 1) produção biológica; 2) dispersão; 

3) deposição; 4) preservação; 5) discriminação.  

Plantas anemófilas produzem quantidades de grãos de pólen e esporos muito 

superiores às zoófilas (Faegri & van der Pijl, 1979). Desse modo, como os vestígios das 

plantas zoófilas se apresentam em menor quantidade no ambiente e atingem menores 

distâncias, eles correspondem ao melhor perfil de marcador forense. No entanto, 

quanto mais frequentes nos ambientes, menor é o potencial.  

Sendo assim, uma amostra de solo é formada por três componentes: 

componente local, componente regional e componente de longa-distância (Salgado-
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Labouriau, 2007). Trabalhando com amostras controle e fazendo um inventário botânico 

da área e seus arredores é possível fazer uma distinção entre grãos dos componentes 

local, regional e de longa distância. Grandes quantidades de grãos de pólen de Pinus, 

por exemplo, podem ser encontradas em correntes de ar que alcançam elevadas 

altitudes, viajando assim centenas de quilômetros. Outros morfotipos, como Alnus (que 

ocorreu unitariamente em uma das amostras) representam, notoriamente o 

componente de longa-distância, quando provêm de espécies nativas de outros países, 

sendo encontrados como “ruídos” nas amostras.   

 Ter amostras-controle é o básico para se ter uma referência do local e os 

parâmetros da interpretação com amostras questionadas (Bryant et al., 1990). Assim, 

espera-se que a flora local esteja mais representada e que haverá componentes 

minoritários. 

Bryant e Jones (2006) orientam efetuar de 15 a 20 pinçadas numa área com 5 

metros de raio a partir do sítio principal do local (sítio de imobilização do cadáver, por 

exemplo) e repetir o procedimento das pinçadas para se obter quatro controles em 

áreas com 50 metros de diâmetro, a 100 metros de distância do sítio principal, cada qual 

em uma direção dos quatro pontos cardeais. Variações podem ocorrer, como visto em 

Bryant et al. (1990), quando a vegetação for similar, fazer controles a 1 km de distância 

do sítio principal, mais um ou dois controles a 500 metros do local na direção de pontos 

cardeais diferentes, em áreas de 50 a 100 m2. No presente estudo, a extensão dos 

canaviais e a proximidade de rodovias impossibilitou fazer controles segundo esse 

esquema, sendo, portanto, adaptado.   

Quanto à deposição, tendo em vista que os locais estavam em nível, o único fator 

que poderia gerar alguma instabilidade seriam as correntes de vento e a poeira formada 

pelas rodovias próximas a alguns dos locais.  

A maioria das contagens ultrapassou o número de 100 vestígios, sendo poucos 

deles não identificados, em parte devido à deterioração. Se mais que 10% dos grãos se 

encontrassem erodidos, a análise poderia não ser pertinente. É relevante conhecer o 

histórico do local, já que a ciclagem de grãos de pólen e esporos dura por volta de 1 a 2 

anos (De Oliveira, comunicação pessoal), ocorrendo a mistura de sinal recente com o 

mais antigo. Com relação ao último fundamento, a discriminação dos vestígios, Wiltshire 

(2015) alerta ser importante que outros especialistas possam observar e corroborar as 
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identificações - isso foi feito em conjunto com outros palinólogos do laboratório e com 

apoio da palinoteca local. 

Nossas análises palinológicas demonstraram que mesmo um esforço 

considerado baixo para áreas tão homogêneas como são os canaviais podem ser capazes 

de gerar resultados robustos de associação entre amostras de um local. Com efeito, os 

protocolos norte-americanos e europeus precisam vencer a grande quantidade de 

plantas anemófilas nos ambientes. Wiltshire (2015) alega contar 300 grãos por amostra 

no mínimo, Bryant e Jones (2006) realizam estudos com 200 grãos por amostras, mas 

em alguns casos chegaram até 1000 grãos. Como tais contagens envolvem tempo 

considerável também para a produção de lâminas e para a indicação do morfotipo, 

nossa estratégia foi tentar chegar a no mínimo 100 por amostra, para viabilizar o estudo 

estatístico, e que não incorreria a estender o tempo de duração da análise para mais de 

3 meses. Os resultados sugeriram que o predomínio de espécies zoófilas compensou em 

parte a contagem em número total menor que aqueles encontrados na literatura, com 

as devidas limitações que serão logo discutidas.  

 O canavial Cer.C, ao lado de um milharal, apresentou a melhor correspondência 

entre amostras do “Método” e “Controles”, inclusive de viagens diferentes, e com uma 

amostra de solas dos sapatos. De fato, a única amostra não agrupada foi Cer.C-2Vsap, 

de solo de sola de sapatos da segunda viagem, com baixíssima contagem (nem 10 grãos 

ao menos) e que, portanto, em situação real, seria excluída após a análise inicial de 

resultados. Uniu-se a esse grupo um canavial próximo, também em cerrado de 

Pirassununga, então com uma assembleia regional parecida e em que pode ter pesado 

possuir um único grão de milho (Cer.B-C3V). Esse é um alerta do risco assumido por uma 

conclusão baseada na presença de um único grão que não é raríssimo ou endêmico.  

Por outro lado, a depender de sua concentração, o pólen de milho, mesmo que 

transportado pelos ventos, pode se tornar um marcador, indicando a proximidade de 

um milharal. Qualquer plantação terá muitas unidades da mesma espécie de planta 

produzindo vestígios (em geral, são clones), mas o milho tem a vantagem de possuir um 

grão bem distinto pelo seu tamanho, que de tão grande, tem velocidade de queda de 

cerca de 15 vezes maior que o geral, caindo bem próximo da planta-origem (Tauber, 

1967 apud Bryant et al., 1990).  
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Além disso, o grupo de Cer.C distinguiu-se dos demais pela pequena 

representação de árvores e arbustos, e pela grande representação de esporos de 

samambaiais. À princípio, esperava-se que a quantidade de esporos seria baixa, pois 

acompanharia a quantidade de arbóreas, uma vez que no entorno do solo dos canaviais 

não se observam samambaias. Provavelmente são esporos de samambaias presentes 

nos troncos de árvores das matas próximas, que pelos ventos, são carregados para o 

solo do canavial. Contudo, conforme os resultados, são necessários maiores esforços 

para compreender a origem desse aporte.  

Uma relação forte entre grãs de pólen na amostra e flora observada ocorreu na 

amostra Cer.D-C, que era um controle junto a eucaliptos. De fato, a mostra apresentou 

alta concentração de grãos do morfotipo Eucalyptus. Por serem espécies 

predominantemente entomófilas, os eucaliptos podem ser considerados bons 

marcadores locais, pois os valores de concentração desse morfotipo foram tão altos que 

distanciou essa amostra das correlatas do mesmo canavial.  

Pastagens extensas apresentaram um predomínio tão significativo do morfotipo 

Poaceae que provavelmente foram o fator responsável por reunir um par de amostras 

de Fes (“Método” e “Controle”) e um par de amostras de Cer.D (“Método” e “Sapatos”), 

sendo que os pares partilhavam o mesmo eixo-raiz no dendrograma. Obviamente, 

nesses espectros, as arbóreas e arbustivas apresentavam pouca relevância.  

Um agrupamento exclusivo foi observado para amostras do canavial Cer.Fod, 

constituído por assembleias de plantas bastante comuns, com o distintivo de que 

possuíam todas elas altas concentrações do morfotipo Pinus.  Contudo, esses valores 

não são indicativos da proximidade de pinoculturas. Uma vez que há grandes 

quantidades de grãos em suspensão, a chuva polínica pode descarregar uma 

enormidade quantia de grãos em solos distantes da origem. E isso ocorre em muitos 

locais não relacionados. Aliás, no canavial junto a um pinheiral (Cer.D), não foram 

encontradas altas concentrações desse morfotipo no solo.   

Quanto às amostras de Cer.A, Cer.B e Cer.Fes, com efeito, eram todas próximas 

a rodovias, assim como Cer.D-Cext, e esse fator ligado à antropização provavelmente 

impediu que se formassem assembleias polínicas mais homogêneas, inclusive ao longo 

das viagens das três primeiras localidades de canaviais. Aliás, Cer.Fes e Cer.D-Cext, à 

beira de rodovias mais amplas, apresentaram baixíssimas concentrações de vestígios, 
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inclusive do morfotipo Poaceae. Essa localização sugere ter sido especialmente deletéria 

para o canavial Cer.Fes, que apresentou amostras com muitos taxa arbóreos, porém 

muito variáveis entre elas e, geralmente, com apenas um único grão em cada.  

Já alguns agrupamentos entre as amostras de solo podem se revelar 

equivocadas. As amostras recolhidas das solas de sapatos, a saber, Cer.A-sap1V, 

Cer.Csap2V, Cer.Fes-sap1V e Cer.Fes-sap2V, de tão pouco consistentes, seriam 

descartadas, pois apresentaram contagens baixíssimas. Das contagens baixas de 

sapatos, apenas em Cer.Fod houve uma associação com o canavial, mas como dito, seria 

um equívoco tomá-la como compatibilidade de local, pois ocorreu principalmente 

devido à altíssima concentração do morfotipo Pinus.  

Nas análises de PCA e DCA foi possível verificar a tendência de agrupamentos, 

porém confirmou-se que contagens devam ser mais elevadas para resultados robustos. 

Contagens com no mínimo 100 grãos dependem fortemente dos tipos de grãos que 

compõem a assembleia.  

Uma abordagem de palinologia forense muito difundida na Europa para verificar 

o grau de correspondência entre amostra questionada e do local é o valor do Índice de 

Similaridade. Confrontados os pares de porcentagens dos taxa das amostras, toma-se 

sempre a porcentagem menor, o valor final corresponde à somatória do valor menor 

para cada táxon. Portanto, para áreas com poucos taxa, é uma medida satisfatória para 

verificar abundância ou ausência de algum deles. Contudo, constatou-se que nos 

canaviais muitas das plantas ruderais e arbóreas associadas são pouquíssimo 

representadas no espectro polínico do solo, de modo a variar bastante entre amostras 

correlatas, enquanto há uma grande representação de Poaceae. Portanto, nas 

contagens com 100 grãos no mínimo, o uso do Índice de Similaridade resultaria 

invariavelmente em associações ou exclusões equivocadas de amostras.  

Morgan et al. (2009) dedicaram-se a uma variedade de estudos controlados com 

o objetivo de avaliar a qualidade das respostas de análises de solos recolhidos de solas 

de sapato. Com efeito, as solas de sapato são um tipo de peça de grande complexidade 

analítica e interpretativa. A transferência de material ocorre em via dupla. Não há 

apenas a transferência de solo do local contatado para a sola, há também a transferência 

de materiais já existentes da sola para o solo do local. Ademais, as solas de sapatos de 

autores de crime que são apreendidos podem possuir misturas de solos, isto é, o do 
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próprio local do crime, de locais anteriores a esse contato, bem como de locais 

posteriores.  

Riding et al. (2007) verificaram que o material na sola refletia de modo 

predominante o último lugar visitado, mesmo que muitos locais tivessem sido 

contatados antes. Isso significa que exames de sapatos que tenham sido apreendidos 

tempo considerável após o crime e/ou que estejam em constante uso podem não gerar 

resultados conclusivos. Idealmente, sapatos escondidos no imóvel do suspeito, ou ainda 

pouco tempo após o crime mesmo que o suspeito os esteja calçando, tem maior 

potencial.   

Aumenta a dificuldade a retenção diferenciada de solo em cada área da sola 

(Morgan et al., 2009). Apenas em algumas situações é possível reconhecer visualmente 

as camadas de solo, pois a mistura não permite separar camadas segundo qualquer 

cronologia.  

Portanto, para homogeneizar todo o material de uma amostra é necessário ter, 

ao menos, uma análise preliminar. Por exemplo, se os resultados do exame pedológico 

indicarem uma unidade, poderia ser decidida a união de todas as porções de solo. Aliás, 

se os sapatos forem completamente amostrados, deve-se separar amostras individuais 

para cada sola, para as bordas, para a parte de cima e para o cadarço, cada par tratado 

a princípio separadamente e, se necessários, unidos (Wiltshire, 2015). Em nosso caso, 

unir os solos retidos de cada par de solas foi necessário para conseguir realizar os 

procedimentos laboratoriais sobre a amostra, principalmente porque a quantidade é 

relevante para a formação do pellet no tubo e assim fazer as devidas lavagens, sem 

perda de vestígios.  

Nesse sentido, é necessária cautela ao tratar os sapatos como as peças mais 

importantes para a resolução de um evento delituoso. Sua amostra deve apresentar 

qualidade e ser comparada a muitos controles. Pois, a não ser com uma enormidade 

amostras, altíssimas contagens, boa qualidade dos morfotipos, e conhecimento 

pormenorizado de uma região é possível indicar que uma amostra é de um lugar único 

no mundo (Bryant et al., 1990). Aliás, vestígios botânicos recolhidos de sola de sapato, 

mesmo que tenham alto valor probatório para associar um suspeito ao local de crime, 
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produzem uma prova circunstancial16. A propósito, a peça, que pertence a um suspeito, 

pode ter sido usada por outro indivíduo.  

Sendo assim, é salutar atentar-se a outras peças em que haja uma transferência 

tão importante como a que ocorre entre solo de local e sola de sapato. Caso haja 

envolvimento de um veículo, é costumeiro verificar os pedais e o tapete, pois podem 

receber solo das solas, porém também são misturas. Uma matriz de solo de importante 

relevância são porções de lama que podem se aderir ao pára-lamas, pára-choque, rodas 

e quaisquer outras estruturas associadas quando o veículo deixa a via asfáltica e adentra 

terra úmida para realizar a ocultação do cadáver. É emblemático o “Caso Andriely”17, no 

qual o cadáver da moça foi encontrado na Serra da Graciosa (Paraná), numa situação 

em que teria sido despejado ladeira abaixo a fim de ocultá-lo. Estando o casal em 

processo de divórcio e o marido o último a ter sido visto com Andriely, era ele o principal 

suspeito. A perícia no carro apontou uma compatibilidade de 97% com relação à 

composição química entre a lama que estava nos pneus (e proximidades) e a do local 

onde o corpo foi encontrado.  Além disso, as marcas de pneu no local também eram 

compatíveis com os pneus do carro do marido e foram encontrados vestígios de sangue 

no carro e em suas roupas, porém sem possibilidade de exames que pudessem fornecer 

a identificação. Esse exemplo demonstra que, apesar de sempre existir materiais prévio 

e posterior nas peças de um suspeito, mesmo no veículo, ainda há campo pericial.  

 

Frisa-se que, por uma questão tafonômica, devem ser comparadas amostras com 

matriz de mesma natureza, agindo com ponderação quando se tratar de matrizes 

distintas (Wiltshire, 2015). No presente estudo, as comparações palinológicas 

ocorreram apenas com amostras de solo, isto é solo do local e sola das solas. Contudo, 

com a diferença que o solo do local foi coletado por “pinçadas” e, as solas, obviamente, 

por contato. Devido os sapatos apresentarem invariavelmente baixas concentrações de 

grãos, poder-se-ia supor que que o método das “pinçadas” não é totalmente 

comparável, pois o método alcançaria diferente profundidade que a pisada. Contudo, 

 
16 Provas diretas são aquelas advindas de resultados de identificação humana pelo DNA e por impressões 
digitais. 
17 https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2018/10/29/mp-pr-defende-que-andriely-foi-morta-asfixiada-
por-ex-marido.ghtml 
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essa é uma questão ainda sem esclarecimento, devido a existência de estudos que não 

indicam diferença entre assembleias removidas de coletas de 1 a 20 milímetros 

(Horrocks et al., 1999). 

 

5.3. Vestígios carbonizados 

 

Enfim, assim como a palinologia forense adota princípios e técnicas que foram 

desenvolvidas para estudos de reconstrução de ambientes principalmente do 

Quaternário, a análise de carvão sedimentar é um método de pesquisa paleoambiental 

usado para investigar a atividade do fogo no passado, seja natural ou antrópico, através 

de múltiplas escalas espaço-temporais (Conedera et al., 2009; Scott, 2010). Em linhas 

gerais, o carvão é produzido durante os incêndios florestais (ou de extensas áreas com 

cobertura vegetal) através da queima incompleta da biomassa combustível, que é então 

transportado e se acumula em sedimentos, solos e gelo (Whitlock & Larsen, 2001). Tal 

método para reconstrução de incêndios se difundiu rapidamente porque possui baixo 

custo, demanda pouco tempo em relação a outros tipos de análise, e a identificação é 

baseada em propriedades diagnósticas facilmente observáveis, por exemplo, brilho, cor 

e clivagem. Além disso, o tipo de dado recuperado permite interpretações específicas 

para uma dada área: partículas carbonizadas maiores do que 125 milímetros de 

sedimentos lacustres tendem a apontar uma área de origem de no máximo 500 metros 

(Lynch et al., 2004).  

Haja vista a eficácia dessa ferramenta na paleoclimatologia, o presente estudo 

procurou avaliar uma adaptação forense desse método em perícias de crime contra a 

vida, particularmente na comparação de amostras de solos de solas de sapatos e solos 

superficiais de locais com os quais tiveram contato e de áreas-controle. Portanto, é 

preciso frisar que os valores usados nos estudos de reconstrução ambiental do 

Quaternário servem como uma primeira referência, mesmo que tenham sido realizados 

estudos comparativos atuais, pois a aplicação na área forense exigirá um maior número 

de estudos sob esse enfoque.   

Apesar do grande número de amostras processadas (42) e a variação dos locais 

estudados, não foi verificado um agrupamento específico e excludente para cada 

canavial. 
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Para os sapatos, a pouca quantidade de solo retido se tornar um impeditivo para 

esse tipo de análise. Logo, assim como a individualização de canaviais não foi 

demonstrada, também não foi encontrada similaridade entre os pares de amostras do 

“Método” e dos “Sapatos” para cada canavial.  

Por outro lado, muito embora as características das partículas carbonizadas das 

amostras não tenham proporcionado que suas localidades de origem pudessem ser 

determinadas, houve indicação de que seja possível reconhecer um sinal recente de 

incêndio numa área bem delimitada. 

Como visto na amostra Cer.C-C1V (amostra do controle de Cer.C da primeira 

viagem), que se tratava de um canavial controle que havia sido carbonizado há alguns 

meses, a quantidade e área total de partículas carbonizadas recolhidas nas malhas de 

355 μm, de 160 μm e de 50 μm determinou a separação dessa amostra de todas as 

outras, que não possuíam tal histórico.  

Obviamente, o encontro de partículas carbonizadas grandes é o fator mais 

relevante, porém sua variação nas amostras mostrou que o tamanho grande não deve 

ser a única variável a ser considerada. Até porque, em área rurais, é costumeira a 

incineração de resíduos domésticos, que pode gerar ruídos numa análise desse tipo. E, 

de fato, foi perceptível que as amostras de solos das localidades muito antropizadas 

apresentaram valores próximos às segunda e terceira viagens do controle de Cer.C, 

enquanto que numa área com pouquíssima ocupação humana (Cer.D), o encontro de 

partículas foi insignificante. Logo, o espectro de um canavial recentemente carbonizado 

deverá conter partículas grandes e também grande quantidade de partículas médias e 

pequenas, valor também traduzido pela área. 

Portanto, a recenticidade do sinal do fogo em um canavial é fundamentada por 

ter sido observada apenas na primeira viagem do controle de Cer.C. Pois com o tempo, 

provavelmente, as partículas são espalhadas pelos ventos e, ainda sob as intempéries, 

as maiores e médias se quebram, diminuindo a intensidade do sinal na superfície. 

Ademais, a forte demarcação de área está amparada nas observações de amostras com 

baixo número de partículas na área de canavial justamente ao lado, onde foi realizada a 

simulação e coletada a amostra do método nas três viagens (Cer.C-M1V, Cer.C-M2V e 

Cer.C-M3V).    
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Canaviais são um tipo de cultivo historicamente submetido ao fogo. A queimada 

do cultivo objetiva facilitar a remoção das folhas da cana-de-açúcar, que são produtos 

descartáveis, principalmente daquelas já secas (“palha”). Ademais, acaba afastando 

cobras e eliminando plantas ruderais.  Por isso, mesmo sob a atual legislação mais 

severa, diante da dificuldade da fiscalização, as queimadas dificilmente deixarão de 

ocorrer totalmente. Disso decorre que as áreas de canaviais estão constantemente 

recebendo partículas carbonizadas e, dependendo da persistência no solo, parâmetros 

específicos de avaliação devem ser considerados. 

Além disso, valores encontrados na literatura sobre interpretação 

paleoambiental, a partir da contagem de partículas carbonizadas em lâminas, 

preconizam partículas maiores que 51 μm como indicadoras de incêndios locais, em 

contraposição a partículas menores que 26 μm, indicadoras de incêndios regionais, 

exclusivamente. Outros autores adotam partículas maiores que 100 μm como 

indicadoras de incêndios locais.  

Contudo, primeiramente, é necessário indicar a quantidade de partículas a ser 

alcançada. Ademais, tais estudos se debruçaram sobre incêndios florestais, ou seja, 

principalmente queima da madeira. Desse modo, há dificuldade de aplicação de tais 

valores para cultivo de monocotiledôneas, que não possuem crescimento secundário tal 

como as arbóreas. 

Essas ponderações respaldam o entendimento de que a indicação de fogo em 

canavial deva ser analisada tanto pelo número e área total de partículas, como por 

aquelas acima de 160 μm, principalmente para evitar resultados “falso-positivos”.  

Ainda que o objetivo de estudo não tenha sido apresentar intervalos numéricos 

para caracterizar áreas que sofreram incêndios, mas verificar se os canaviais poderiam 

ser individualizados, os resultados apontam que a análise de carvão pode se tornar útil 

para orientação de exame periciais. Sendo um sinal efêmero e localizado em poucos m2, 

as partículas carbonizadas podem ser relevantes não somente em casos de crimes 

contra a vida, mas também em outros tipos de investigações forenses, principalmente 

relacionadas a crimes ambientais. Nesse sentido, estudos controlados podem ser 

organizados para determinação dos intervalos indicadores da presença ou ausência de 

fogo recente na vegetação.   
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Enfim, as morfologias das partículas carbonizadas se apresentaram muito 

uniformes quanto à geometria e à textura, referindo-se ao tipo “folhas de 

monocotiledôneas”, o que era esperado por se tratarem de um mesmo tipo principal de 

fonte de combustível (plantas de Saccharum), ou ainda, um mesmo padrão de queima 

de biomassa de ecossistema, considerando o todo agregado, isto é, as plantas ruderais 

que, por sua vez, abrangem muitas famílias de Monocotiledôneas (Poaceae e 

Cyperaceae, das mais relevantes). Não foi verificado o aporte de partículas carbonizadas 

de matas adjacentes, o que concorda com o contexto de incêndios em culturas, que são 

bem controlados em sua delimitação, em razão dos limites serem destinados ao uso 

como estradas, sendo removidas as plantas de maior porte. Contudo, medidas 

morfológicas do carvão devem ser sempre tomadas, pois são extremamente relevantes 

nos casos em que existe a contribuição na amostra de uma parcela de mata carbonizada, 

pois auxiliam a discernir fontes de combustível em potencial, como gramíneas, madeira 

ou folhas (Umbanhowar & McGrath, 1998), ou ainda, frutos e sementes. 

O presente método, em comparação às contagens tradicionais de partículas 

carbonizadas de amostras, tem uma duração mais curta. No caso, com 42 amostras, em 

duas semanas os dados brutos já haviam sido coletados. Entretanto, a análise final e a 

interpretação dos resultados são atividades cujo desenvolvimento depende 

sobremaneira da complexidade dos locais de origem e da disponibilidade de um 

histórico detalhado de cada local. Como visto, para esse estudo exploratório, foi 

fundamental ter a informação de que um canavial controle havia sofrido recentemente 

um incêndio.   

 Diante das diversas fontes de vestígios botânicos e complexidade de sua 

interpretação, passemos agora para critérios de sua avaliação em conjunto cujo 

resultado será exposto no laudo pericial e cuidados ao longo das análises e 

interpretação. 

 

 

5.4. Cuidados nas análises de vestígios 

 

Du (2017), ao defender que a confiabilidade do laudo pericial é um dos 

fundamentos do sistema de justiça, expõe os diversos tipos de erros e equívocos que 
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podem ser cometidos ao longo dos exames periciais, bem como evitá-los. Como 

inicialmente abordado, o viés do próprio perito, caso possua uma formação inadequada, 

seus fatores emocionais (pressões, preconceitos, afinidade por uma das partes), bem 

como inclinação à corrupção, é eliminado por meio da substituição do profissional, pela 

presença de um segundo perito responsável em conjunto pelo exame ou ainda um 

revisor.  

 O papel do perito criminal no local de crime é basicamente reconhecer, 

documentar, coletar e preservar a integridade dos vestígios. Na sequência, em geral, 

outro perito ou um cientista se responsabilizará por exames específicos nos vestígios. O 

grau de complexidade das amostras que contenham vestígios botânicos faz com que a 

atenção seja máxima desde as coletas até a interpretação.   

A contaminação dos instrumentos usados na coleta inviabilizaria qualquer 

exame nesse sentido, pois seria totalmente inapropriado indicar uma técnica destrutiva, 

que consome insumos químicos, dura semanas e envolve botânicos altamente 

especializados para amostras inidôneas (Bryant et al., 1990). Também deverão ser 

descartadas se há um transporte descuidado, que não separa cada peça em embalagem 

única, que não as protege com filme plástico ou outro procedimento, facilitando que se 

movimentem, chacoalhem, dobrem sobre si e que haja mistura entre partes superior e 

inferior (Hall & Byrd, 2012). Isso impede a comparação entre possíveis explicações que 

envolvam a dinâmica do evento e que se possa trabalhar com premissas, como por 

exemplo, a de que a lama da parte de cima do sapato é em geral menos recente que 

aquela presente na sola.  

Por ser difícil responder qual tamanho da área a ser amostrada, tendo em conta 

custos e tempo, uma estratégia é coletar muitos controles, mas processar os principais 

primeiro, fazendo os restantes depois, caso possam dirimir dúvidas ocasionadas pelos 

resultados preliminares (Mildenhall et al., 2006). Assim como ocorre no Brasil, Hall e 

Byrd (2012) apontam que também nos Estados Unidos, o julgamento pode ser agendado 

sem que se espere pelo resultado de uma análise, caso seja muito longa. Assim, um 

trabalho em finalização pode ser completamente perdido.    

Além disso, como um local não é estático, a coleta de amostras deve ocorrer o 

mais breve possível. Como visto, o morfotipo Anadenanthera para os canaviais Cer.A e 

Cer.B diminui sua influência no espectro polínico ao longo das visitas.  



152 
 

Bryant et al. (1990), apontam que dada a ínfima quantidade de material forense 

para análises palinológicas (quando excelente alcança entre 15 a 30 gramas), nem 

sempre é possível aumentar o número amostral para gerar maior confiabilidade. Além 

disso, dificilmente poder-se-á aplicar diferentes metodologias, testando qual tipo de 

extração é mais eficiente, qual método de inclusão é melhor para a observação 

anatômica, além de impedir repetição em caso de erro no procedimento ou acidente 

laboratorial (quebra de tubo, derramamento após fervura).  

Uma decisão pericial importante no início das análises é, sendo quantificado o 

solo retirado das peças do suspeito (solas de sapato, sujidades de calça, de ferramentas 

etc), quais tipos de exame devem ser escolhidos, a fim de que não ocorra o consumo 

desnecessário da amostra. A remoção dos macrovestígios e fragmentos não influi na 

matriz do solo, portanto, não exitem prejuízos para exames subsequentes. Análises 

geológicas não requerem grande quantidade de solo, idealmente 3 gramas (Testoni et 

al., 2019) e com resultados a partir de apenas 1 grama (Melo et al., 2018). Logo, 

amostras pequenas devem ser analisadas sob o prisma geológico, sendo o excedente 

dos 3 gramas e da contra-prova analisado palinologicamente quando possível. Essa 

orientação ocorre porque enquanto para a análise geológica é previsto um resultado, a 

análise palinológica numa pequena quantidade pode resultar na ausência de grãos ou 

em número muito pequeno.  De fato, nossa tentativa de trabalhar com 5 gramas, em 

vez de 10, 20 ou 30 gramas, foi o de justamente verificar resultados para amostras 

pequenas, mantendo o uso de marcador exótico (Lycopodium clavatum) para obter 

resultados de concentração, o que é importante para comparar amostras que possuam 

os mesmos morfotipos. Contudo, caso o excedente for diminuto, há a possibilidade do 

uso de técnicas de verificação dos tipos polínicos, pelo menos, sem acesso a dados que 

promovam interpretações robustas. Tal aplicação pode ser muito útil para comparações 

com locais de cultivo.    

 Tendo em vista o cuidado extremo que é ter muitas vezes uma amostra única do 

suspeito, ao decorrer do procedimento laboratorial, alerta-se para três tipos de erros 

científicos: sistemático, aleatório e grosseiro (Du, 2017).  

 No erro sistemático o problema pode estar no instrumento ou no ambiente. 

Portanto, trabalhar com microvestígios pressupõe um cuidado extremo com a limpeza 

das vidrarias, pinças, colheres, com calibração de balanças e com a entrada de ar no 
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ambiente. Como os erros sempre obedecerão à mesma tendência para todas as 

amostras processadas nesse laboratório, eles podem ser facilmente detectados em 

exame cruzado e corrigidos.  Já os erros aleatórios são distribuídos, e dois analistas 

independentes podem se corrigir. O erro grosseiro é produto da negligência do analista, 

como uma anotação errada do nome da amostra, e pode ser corrigida por checagens 

realizadas pelo próprio.  

Muito são exaltadas as vantagens das análises palinológicas, como seu pequeno 

tamanho, abundância e resistência, o que dificultaria sua eliminação pelo autor do crime 

(Mildenhall et al., 2006). No entanto, o ponto fraco desse tipo de exame ocorre pela 

limitação à identificação da espécie. Em geral, a observação em microscopia óptica 

oferece a discriminação de morfotipos, uma vez que só análises com o 

acompanhamento de especialistas em taxonomia, além da observação em Microscopia 

de Varredura, seriam capazes de nomear o grão de pólen. Nos casos em que houve a 

discriminação de algumas espécies, sendo mais raras ou endêmicas, a indicação da 

procedência regional foi importante para apontar rotas de crime (Magalhães, 2019). Em 

nosso estudo, como a localização mais exata era o alvo, a palinoteca local contribuiu 

para o melhor entendimento de qual seria a fonte do vestígio. Por exemplo, o morfotipo 

Sida engloba alguns gêneros de Malvaceae, e, no canavial Cer.C, a maior possibilidade 

de planta-origem seriam alguns indivíduos de Sidastrum (Malvaceae) nas proximidades, 

que está incluso nesse morfotipo. Alguns equívocos puderam ser esclarecidos, como a 

discriminação do morfotipo Euphorbia (Euphorbiaceae). Dentre as espécies observadas 

nos locais e estudadas na palinoteca local, foi constatado que apenas Euphorbia 

heterophylla (Euphorbiaceae) pertencia a um morfotipo distinto daquele de Euphorbia 

adotado, que facilmente poderia ser confundido com o morfotipo Mabea 

(Euphorbiaceae). Já no caso de Zea mays (Poaceae, milho) o tamanho excepcionalmente 

grande permitiu facilmente a identificação.  

Com relação à interpretação, um equívoco recorrente é considerar que todas as 

plantas que compõem a vegetação do local estarão representadas por pólen e esporos 

no espectro palinológico, pois a correspondência não é exata Horrocks et al. (1999). 

Plantas que produzem pouco pólen podem não serem encontradas na amostra, mesmo 

que em grandes populações, como visto no canavial Cer.Fes quanto ao morfotipo 

Gomphrena (Amaranthaceae), mesmo que a quantidade de indivíduos de Gomphrena 
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sp. fosse grande. A presença conspícua de várias espécies do gênero Euphorbia, bem 

como de Ludwigia octovalvis (Onagraceae) e Senna occidentalis (Fabaceae), todas em 

floração, também não implicaram em altas concentrações nas amostras. Ademais, 

verificou-se que enquanto solos do método e controle apresentavam grande 

quantidade de grãos Anadenanthera (Fabaceae), tais grãos não foram captados nos 

sapatos das simulações. Com efeito, mesmo os fragmentos de cana-de-açúcar não 

foram encontrados em abundância em todas as amostras. Portanto, comparar as 

amostras de solo do sapato com amostras de solo do local é importante para verificar a 

qualidade e a quantidade dos taxa que representam os componentes local, regional e 

de longa distância, bem como verificar os fragmentos que de fato caem ao solo.    

Ainda quanto à interpretação anatômica, há grande chance de um fragmento 

não ter conclusão sobre sua identificação devido à grande biodiversidade vegetal e pela 

dificuldade de encontrar dados sobre todas as porções dos órgãos. A coleta, 

identificação da espécie e produção de padrões de todas as plantas de um local de crime 

é certamente dispendiosa para o perito de local e todos os profissionais envolvidos.  

 

 

5.5. O valor dos vestígios 

 

A Criminalística se interessa pelo que é improvável, inverossímil, raro ou 

incomum, diferentemente de outras ciências que buscam primariamente por padrões, 

isto é, o que seja provável ou frequente, para então produzir generalizações e fórmulas 

que resumem o comportamento normal de um sistema (Paul Kirk apud James et al., 

2014). Como os autores asseveram, não é normal ser assassinado e a maioria das 

pessoas nunca experimentará esse evento, mas quando ocorre um homicídio, a 

combinação de circunstâncias altera a situação de improvável para a de certeza.  

 Nesse percurso, explicam os autores acima, o Perito Criminal, como cientista 

forense, serve a dois senhores: a Ciência e o Sistema Legal - e esse não é um par natural. 

O Sistema Legal tem como objetivo que o juiz e o corpo de jurados possam emitir uma 

decisão numa disputa entre a condenação ou inocência de um indivíduo, do modo mais 

justo, baseado nos processos intrínsecos que constituem o Direito. Há um resultado e 

esse é o ponto final. Assim, o que é decidido torna-se a verdade. Já a ciência é um 
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constante progresso, apoiado em dados e no método científico, para aperfeiçoar nosso 

entendimento do mundo natural. A verdade ou o mais próximo dela depende dos que 

temos disponível, sendo os resultados apresentados em probabilidades e em termos 

verbais condicionais. Logo, o que temos é provisório. O cientista começa com a 

observação de dados, acumulando-os, relacionando-os e, assim, são formuladas as 

hipóteses e testes a fim de corroborá-las ou rejeitá-las. Com mais informações, as 

hipóteses podem ser reformuladas, testadas e assim sucessivamente. Como visto, esse 

modelo não é aplicável no Sistema Legal, que precisa de uma resposta definitiva. 

Todavia, em juízo, o cientista pode mostrar qual hipótese é mais provável ou quais 

hipóteses alternativas. Portanto, Ciência e Sistema Legal enveredam pelo mesmo 

caminho ao oferecer uma explicação justificada sob um grau de certeza, demonstrando 

porque ela é melhor que qualquer das outras explicações alternativas possíveis.  

Nessa linha, para sustentar que uma amostra relacionada a um suspeito 

provavelmente veio do local do crime, é necessário analisar o valor dos vestígios. Para 

tanto, dispõe-se da Razão de Verossimilhança, que avalia a qualidade da 

correspondência entre a amostra questionada e os controles, bem como o quanto ela é 

comum.  

Canaviais são monoculturas, ambientes antropizados homogêneos, com baixa 

biodiversidade nas imediações, devido basicamente a estarem sob climas e fatores 

edáficos iguais ou parecidos. Razoavelmente, uma associação do suspeito a um local de 

crime como esse geraria contestações, não seriam os canaviais todos similares entre si 

e ainda com outras áreas antropizadas, como terrenos baldios, beiras de calçadas?  

Afinal, muitas das plantas que ocorrem ao redor dos canaviais são encontradas em 

qualquer lugar. Desse modo, num primeiro momento, procurou-se verificar se havia 

variação considerável nos espectros botânicos dos solos entre canaviais, alguns mais 

próximos, outros distantes.  

  Por outro lado, também é fundamental verificar a variação no solo de um 

mesmo canavial, a fim de avaliar se setores menores deles recebem uma influência mais 

particular. Assim, as amostras de solo do canavial foram coletadas no mínimo sempre 

em dupla, uma para a área do sítio principal do local e uma próxima, como controle.  
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 A partir dos resultados sobre variações localizadas em cada canavial e entre 

canaviais, foi possível partir para a comparação das amostras de solo recolhidas de solas 

dos sapatos.  

 Portanto, o desenvolvimento da tese apresentou três momentos: a análise da 

variação local (dentro do canavial), a análise da variação entre canaviais e, por fim, a 

comparação com as amostras de solo das solas de sapato que tiveram contato com cada 

um deles, bem como dos macrovestígios na barra e no cadarço com a flora local atual. 

Reiterando que essa comparação foi realizada num contexto de transferência de 

vestígios, e não de permanência, uma vez que as solas, barras e cadarços foram 

recolhidos logo após a simulação.  

 Um importante estudo neozelandês abordou o espectro polínico de áreas de 

pastagens, que mesmo naturais podem ser bastante homogêneas (Horrocks et al., 

1998). Com contagens entre 100 e 250 grãos, alcançando até 50 taxa, foi possível 

constatar a homogeneidade de cada pastagem e a separação de cada uma delas.  

Portanto, os resultados indicaram que, mesmo na mesma área geográfica, as 

assembleias polínicas eram significativamente distinguíveis. 

 No ambiente urbano, em que há descontinuidade de vegetação, mesmo que o 

solo não varie, o espectro polínico pode distinguir essas áreas interrompidas. Dois locais 

distantes por apenas 7 metros, devido às características de construção (beco vs. 

avenida) puderam ser diferenciados por significativas diferenças dos tipos polínicos de 

seus espectros (Horrocks & Walsh, 1999). 

  Como citado por Bryant et al. (1990), as assembleias polínicas são “únicas à seu 

modo”. Contudo, para captar essa individualidade são necessários métodos 

matemáticos e um grande esforço para analisar muitas amostras.  

 Contudo, tendo em vista cada tipo de vestígio botânico, há aqueles que 

produzem mais informação de dinâmica que de origem.  Os macrovestígios das plantas 

ruderais que cresciam em torno do canavial, que se fixaram no cadarço, na barra e na 

sola, pouco auxiliam na determinação de origem, visto que são plantas facilmente 

observáveis em qualquer ambiente antropizado. Aliás, Silva e Mondin (2017) analisando 

um local de crime reconheceram diásporos de Desmodium (Fabaceae) e de Cenchrus 

(Poaceae) - sem indicação da espécie - nas roupas de uma vítima, justamente os mesmos 

gêneros que encontramos nos canaviais. Por outro lado, alcançando o nome da espécie 
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e a depender do histórico da ocorrência e das alegações do suspeito, seu grau de 

importância pode aumentar (Lipscomb & Diggs, 1998).  

A análise de partículas carbonizadas também não indicou agrupamentos que 

pudessem se relacionar com os respectivos canaviais de origem, nem mesmo uma 

região maior. Tão somente pode contribuir quando, em grande quantidade e área de 

partículas totais, que compreendam aquelas de grande tamanho, pode assinalar um 

provável evento de incêndio recente (natural ou provocado) num local restrito.  

Já os fragmentos foliares dos cultivares de Saccharum definitivamente foram os 

vestígios mais fortes para indicar o contato com o canavial, porém sem determinação 

de origem do local exato. Uma vez que a cana-de-açúcar é colhida antes da floração, não 

haverá pólen a ser depositado no solo. Ainda que fosse, ele não se diferencia do 

morfotipo Poaceae, diferente do que ocorre com o de Zea mays (Poaceae). O valor de 

um fragmento de cana-de-açúcar na amostra pode cair drasticamente caso o suspeito 

more ou trabalhe próximo a canaviais, pois como visto, alguns fragmentos se espalham 

pela beira de rodovias (Cer.A-Cext1V), provavelmente pelo transporte da produção.   

Quanto aos espectros polínicos, é possível inferir se o ambiente era formado por 

pastagens, se havia o predomínio de arbóreas como Eucalyptus, se havia outras 

plantações, como o milharal. Como observado, as variações locais se mostraram mais 

fortes que as regionais, não sendo encontrados tipos polínicos que evocassem 

inequivocamente o Cerrado, a Floresta Estacional Semidecidual ou a Floresta Ombrófila 

Densa, muito em razão da degradação ambiental no estado.  

 Com essas diferentes fontes de informação botânica, foi possível aperfeiçoar a 

interpretação e reconhecer seus limites. Em linhas gerais, a parcela anatômica ofereceu 

o dado de contato com um canavial, enquanto as parcelas palinológica e de 

macrovestígios puderam contribuir para o conhecimento das características do local de 

cultivo.  

Análises multi-proxy são muito empregadas em estudos do Quaternário. Para 

compensar taxa importantes ecologicamente que tinham grãos indistinguíveis e com 

produção muito desigual, Birks e Birks (2000) aliaram a identificação de macrofosseis, 

pois assim chegariam a maior precisão taxonômica e teriam elementos mais localmente 

distribuídos a partir da fonte, refletindo a vegetação local. 
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Ramos (2019) empregou análises multi-proxy biológicas em estudos forenses na 

costa do estado de São Paulo, obtendo sucesso em indicar a procedência de amostras 

que tiveram contato com o mangue e com o ambiente marinho em geral. Para tanto, as 

fontes de evidência examinadas foram os palinomorfos, as diatomáceas e os 

foraminíferos. Obter dados de mais de uma fonte é uma prevenção à situação forense 

comum de esgotar uma amostra sem obter resultados. Amostras que não contenham 

grãos suficientes, podem apresentar diatomáceas, por exemplo.      

 Ao supor que os casos simulados fossem reais, isto é, que ocorreram crimes em 

todos os canaviais e todos os “autores” são suspeitos, e que fosse possível apreender 

rapidamente os calçados, teríamos que, ao analisar o solo recolhido das solas de sapato, 

na maioria deles haveria a indicação de contato com canavial, o que já é um fator não 

excludente (na inexistência de álibi). 

A partir dos dados palinológicos, em Cer.C é encontrado um espectro polínico 

semelhante (mas não exato) ao do sapato da primeira viagem e que apresenta grãos de 

milho, indicativo forte de proximidade de um milharal, pois em concentração que 

descarta a coincidência e com morfologia que não se confunde com outra espécie. Nesse 

caso há a associação entre amostras e sua frequência já não é comum.  

Como já abordado, a presença da espigueta de Chloris gayana (Poaceae) não tem 

um um valor muito alto, por ser uma espécie ruderal. Contudo, soma-se a vestígios que 

não excluem o suspeito como autor. Ademais, o fragmento foliar de Saccharum 

encontrado na sola correspondia provavelmente a um setor transicional, não amparado 

pelos padrões, e portanto, não deve ser computado como vestígio indicativo de contato 

com canavial. 

Logo, para a compatibilidade do sapato da primeira viagem do canavial Cer.C 

com as amostras do “Método” e do “Controle” do mesmo canavial, segundo a escala 

empregada sob a Razão de Verossimilhança, é formulado o argumento “o perfil botânico 

sustenta fortemente a associação do suspeito (ou itens a ele associados) com o local do 

crime”.  

Ou melhor “O perfil botânico suporta fortemente a alegação de que o solo no 

sapato do suspeito veio do local de crime e não de outro local (ou do local álibi)”. 

Foi empregado “fortemente” em vez de “muito fortemente” ou ainda “prova 

conclusivamente” porque para o primeiro caso, não foram encontrados fragmentos 
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foliares de Saccharum spp., e, para o segundo caso, o espectro não era constituído por 

espécies endêmicas ou raras. De fato existe a possibilidade de existirem outros canaviais 

associados a milharais, pois ambas são culturas arraigadas no estado. O uso do termo 

“prova conclusivamente” seria o equivalente científico ao uso da expressão “proveio do 

local”, pois para tamanha obviedade que não restaria quaisquer contestações. Todavia, 

essa expressão é melhor empregada para exames de identificação humana e filmagens.   

Se fossem apenas considerados os dados palinológicos, as amostras de solas de 

Cer.Fod, mesmo com semelhança geral e alta concentração de grãos de pinheiros, não 

alcançaria na escala o nível “suporta fortemente”, mesmo que a associação de pinheiros 

e canaviais seja pouco frequente, uma vez que os grãos de pólen dos pinheiros não são 

marcadores locais. Portanto, as amostras de Cer.Fod se assemelham às dos canaviais em 

torno de pastagens, Cer.D e Fes, apenas atingindo o nível “suporta”. No entanto, as solas 

de sapatos referentes a esses três locais apresentaram fragmentos foliares de 

Saccharum spp., o que justifica o grau mais alto do “suporta fortemente”. 

Alcançar um grau de certeza alto, como o “muito fortemente”, numa área 

homogênea e antropizada deve ocorrer principalmente quando há associação de 

canaviais a outras culturas, uma vez que o manejo da cana-de-açúcar produz uma 

enormidade de vestígios que, quando oriundas da folha, podem indicá-la, e, em 

associação a outros cultivos, como milharal, tubérculos, frutas, que por também ter 

muitas unidades da mesma planta com capacidade de gerar vestígios que o 

identificassem e indicassem sua proximidade, marcando o canavial. De fato, como o 

cultivo apresenta muitas plantas do mesmo tipo, esse estudo pode ser realizado para 

confrontos mesmo com pequenas amostras de solo dos sapatos, como ocorreu na 

deteção de grãos de pólen de Solanum tuberosum (Solanaceae) nos sapatos de um 

suspeito de homicídio no Chile, cujo local de crime era uma casa ao lado de uma 

plantação de batatas (Carvajal & Solis, 2019).  

Como explicado, o mero encontro de vestígios de cana-de-açúcar na sola do 

sapato ou na barra já sustentaria manter a hipótese de contato com canavial. Porém 

nem sempre há retenção de tais fragmentos. A depender da região onde o suspeito 

mora, sua movimentação, será necessário colher mais fontes de dados a fim de 

fortalecer ou rejeitar o argumento de que houve contato com exato local do crime.  
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Desse modo, caso fosse um trabalhador rural de canaviais ou tivesse outro álibi, 

o valor do perfil botânico como prova recairia sobre o espectro polínico, diminuindo o 

nível na escala de RV (Razão de Verossimilhança). Por exemplo, os resultados das 

amostras Cer.Fod, Cer.D e Fes seriam inconclusivos. 

 Como não ocorreram simulações no canavial em que houve incêndio, não se 

dispõe de dados comparativos entre solas de sapato e local. Contudo, como a ocorrência 

de carbonização em canaviais ainda é recorrente, encontrar esse sinal não é um 

indicador tão robusto, contribuindo apenas para a não exclusão do suspeito.   

 Uma qualidade do uso da Razão de Verossimilhança é sua condição não-

categórica. Ao longo de uma investigação e mesmo durante o processo, novos dados 

podem ser oferecidos à Justiça de modo que se aumente ou diminua o nível na escala. 

Se, no início dos exames, não era aconselhável ao perito receber muitas informações 

dos suspeitos, no final da análise, o histórico completo pode ser muito útil para verificar 

se houve de fato a verossimilhança ou ainda se há necessidade de uma reconsideração 

dos resultados.  

 A seguir, no item Conclusões, é apresentada a Tabela 9, contendo a síntese dos 

resultados das simulações, a avaliação e as considerações sobre cada uma delas e as 

técnicas usadas.  

 No Anexo II, são oferecidas instruções para os peritos criminais quanto ao 

levantamento de local (descrição e coleta), análise de peças e estudo anatômico de 

lâmina foliar de cultivares de Saccharum. 
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6. Conclusões 

 
Tabela 9: Avaliação forense a partir dos principais vestígios encontrados nas peças do 
suspeito. 

 

Na primeira viagem de Cer.A, o encontro de um fragmento foliar de lâmina de 

Saccharum spp. permite que a sustentação da hipótese de que a amostra proceda de 

um canavial seja FORTE. Contudo, como a amostra palinológica teve contagem 

insuficiente e não houve macrovestígios, não se pode afirmar quaisquer considerações 

sobre o local exato do canavial. O mesmo ocorreu para a primeira viagem de Cer.B. 

Já na segunda viagem de Cer.A, pode-se sustentar que a hipótese de que a 

amostra procede de um canavial seja MUITO FORTE, uma vez que lâminas foliares de 

Saccharum spp. foram encontradas em solas distintas, além de um fragmento de caule. 

A presença do fruto de Euphorbia hyssopifolia, uma planta ruderal comumente 

associada a canaviais, e a baixa correspondência entre amostras de solo das solas e do 

Local/ 
Amostra 

Macrovestígios / Fragmentos de Saccharum spp. Espectro 
palinológico 
indicado nas solas 
de sapato 

Avaliação de 
contato com:  
1. Canavial 
2. Local exato 

Barra Cadarço Sola - 
sapato 
social 

Sola - 
sapato 
esportivo 

Cer.A-1V LdSac - - - Descartado 1. FORTE 
2. Inconclusivo 

Cer.A-2V - - Euphorbia 
hyssopifolia, 
LdSac e 
CSac 

LdSac 
 

Baixa 
correspondência 

1. MUITO 
FORTE 
2. Inconclusivo 

Cer.B-1V - - - LdSac Descartado 1. FORTE 
2. Inconclusivo 

Cer.B-2V Cenchrus 
echinatus 
(06 
unidades) 

Cenchrus 
echinatus 

Euphorbia 
hyssopifolia 
e BSac 

- Descartado 1. FORTE 
2. SUSTENTA 

Cer.C-1V - - Chloris 
gayana 

TSac 
(inválida) 

Milharal 1. Inconclusivo 
2. FORTE 

Cer.C-2V Digitaria 
insularis (03 
unidades) 

Digitaria 
insularis 

Chloris 
gayana 

- Descartado 1. Inconclusivo 
2. SUSTENTA 

 

Cer.Fes-
1V 

- Desmodium 
incanum 

LdSac - Descartado 1. FORTE 
2. Inconclusivo 

Cer.Fes-
2V 

- Desmodium 
incanum 

- - Descartado 1. Inconclusivo 
2. Inconclusivo 

Cer.D - - NvSac e 
Prejud – 
BSac (pouco 
importante) 

 Pastagem 
(gramíneas) 

1. FORTE 
2. SUSTENTA 

 

Cer.Fod - - Prejud – 
BSac (pouco 
importante) 

NvSac Importância de 
Pinus 

1. FORTE 
2. SUSTENTA 

 

Fes - - LSac e BSac - descartado 1. FORTE 
2. Inconclusivo 



162 
 

local não são suficientes para adentrar na escala de indicação de local, tendo, portanto, 

uma avaliação inconclusiva. 

Na segunda viagem de Cer.B, pela presença do fragmento de bainha foliar de 

Saccharum spp., pode-se sustentar a hipótese de que a amostra proceda de um canavial 

(“hipótese do promotor”), não alcançando FORTE porque a bainha, além se ser 

encontrada como resquício (extremamente fragmentada) não tem valor diagnóstico 

como o da lâmina foliar. Mesmo com o descarte dos resultados palinológicos, a presença 

de macrovestígios de Cenchrus echinatus, em maior quantidade e em peças distintas, 

além de Euphorbia hyssopilia, sustenta a hipótese, porém não alcança níveis mais altos, 

uma vez que existem associações semelhantes dessas plantas em outros locais.  

Na primeira viagem de Cer.C, o encontro de um fragmento transicional associado 

a Saccharum spp. não é suficiente para a indicação de canavial, uma vez que esse 

elemento não possui respaldo científico até então. Por outro lado, a indicação de um 

local em que exista um milharal é FORTE, também em vista da associação com outras 

plantas na análise palinógica. O nível MUITO FORTE para o local exato é recomendado 

apenas se ocorre correspondência dos taxa e espécies raras e/ou endêmicas dentre os 

palinomorfos. Uma vez que Chloris gayana é uma ruderal muito comum, principalmente 

em beiras de rodovias, seu valor dependeria da quantidade e da sua posição. Aqui, em 

valor unitário na sola de sapato corresponderia ao nível inconclusivo de indicação de 

local exato. Segundo essa linha, a segunda viagem de Cer.C, que também não 

apresentou vestígios indicadores de canavial, mas por apresentar associação de 

macrovestígios de duas espécies (Digitaria insularis e Chloris gayana) e em quantidade, 

em peças diferentes do suspeito, alcança o nível SUSTENTA para a indicação de local.  

Nas viagens de Cer.Fes, apenas na primeira viagem a sustentação da hipótese de 

que a amostra proceda de um canavial foi FORTE, pela presença de lâmina foliar. Quanto 

ao local exato, ambas resultaram inconclusivo, uma vez que as amostras palinológicas 

proporcionaram contagens muito baixas e lomentos da ruderal Desmodium incanum.  

  Em Cer.D, o encontro de dois fragmentos, sendo de nervura mediana e um 

resquício de epiderme compatível a bainha foliar de Saccharum spp. alcança a 

sustentação FORTE da hipótese de que a amostra procede de um canavial. Com apenas 

a amostra palinológica, indicadora de pastagem pela altíssima concentração do 
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morfotipo Poaceae em relação às outras amostras, admite-se o nível SUSTENTA para o 

local exato.  

Em Cer.Fod, o encontro de dois fragmentos, sendo de nervura mediana e um 

resquício de epiderme compatível a bainha foliar de Saccharum spp. em peças 

diferentes também alcança a sustentação FORTE da hipótese de que a amostra proceda 

de um canavial. Isso porque mesmo em peças diferentes, o resquício de epiderme de 

bainha não é um elemento de alto valor diagnóstico de Saccharum spp. Com apenas a 

amostra palinológica, indicativa de que ao menos houve intensa chuva polínica de Pinus, 

dada sua alta concentração em todas as amostras relacionadas a esse local, permite 

admitir o nível SUSTENTA para o local exato. Caso fosse verificada a diversidade de 

plantas ruderais mais incomuns das imediações de canaviais, como Raphanus 

raphanistrum e Plantago tormentosa, poderia se chegar ao nível FORTE. 

Por fim , em Fes, a presença de dois fragmentos, sendo de lâmina e bainha foliar 

de Saccharum spp. alcança a sustentação FORTE da hipótese de que a amostra procede 

de um canavial. A amostra palinológica, que não atingiu contagens suficientes para 

interpretação e ausência de macrovestígios, resultam inconclusivo para indicação de 

local exato. Se ao menos fossem verificados grãos de pólen de Ludwigia e Ficus, 

presentes no local, mesmo em contagem baixas, haveria possibilidade de um maior nível 

de indicação.  

Esses resultados tiveram a influência principal do tempo de esforço empregado, 

que no presente estudo procurou adaptar e concentrar as análises para um intervalo de 

até três meses, sendo cerca de um mês destinado à análise de partículas carbonizadas, 

de um a dois meses para contato com especialistas para identificação dos 

macrovestígios, e cerca de 2 a 3 meses para para análises anatômicas e palinológicas. 

Obviamente, contagens de 200 grãos, bem como formar um biblioteca anatômica de 

órgãos de plantas ruderais, poderiam indicar com maior força que as amostras 

questionadas eram procedentes dos locais respectivos.   

No entanto, para que os exames transcorram com neutralidade, deve-se adotar 

os seguintes critérios: 

1) Indicação da espécie do macrovestígio com identificação realizada por 

especialista; 
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2) Indicação da espécie (ou da afinidade) do fragmento anatômico com apoio 

da literatura e/ou padrões analisados com auxílio de anatomistas; 

3) Contagem com menos de 200 palinomorfos em assembleias com espécies 

raras, endêmicas ou cultivares, e 200 para as demais situações. 

O motivo da recomendação do terceiro critério é prevenir-se da procura de grãos 

de pólen que aumentam artificialmente a força da hipótese do promotor, pois nessa 

situação o analista poderia contar milhares de grãos até encontrá-los. Como exemplo a 

partir dos nossos dados, o local de crime em Fes possuía Ludwigia octovalvis em 

floração, porém grãos de pólen dessa planta, que são facilmente caracterizáveis, não 

foram encontrados nas amostras. Por outro lado, numa amostra de local onde essa 

planta não foi visualizada, foi encontrado um grão dela. Portanto, é preciso cautela com 

o valor dos grãos unitários, são necessários muitos deles numa assembleia para uma 

apreciação de seu valor em conjunto, principalmente porque nos canaviais o 

componente palinológico local tem maior importância que o regional, não sendo 

verificada a influência do ecossistema original.     

Ademais, deve ser exposto com clareza que o nível “SUPORTA” é o menor grau 

positivo da escala de indicação de local, segundo a “hipótese do promotor”.  

O uso do termo EXCLUSÃO ou os graus de rejeição relacionados à “hipótese da 

defesa”, devem ser usados quando existem somente vestígios que apontem diferentes 

ecossistemas em comparação ao local de crime, em nosso caso, marinho, manguezal 

etc. Esse cuidado é devido a possibilidade de misturas de assembleias botânicas nas 

peças do suspeito.   

  



165 
 

7. Considerações finais 

 

A variedade dos vestígios botânicos e a complexidade das suas análises 

requerem um esforço conjunto entre Perícia e Academia Científica no auxílio à Justiça. 

As expertises da Botânica com dedicação exclusiva à pesquisa e do Perito Criminal, cargo 

de servidor público, não se sobrepõem, principalmente porque as tarefas que são rotina 

para um grupo são de uso esporádico para o outro e vice-versa. 

Portanto, a construção de perfis botânicos de amostras questionadas para cotejo 

com o local de crime depende do trabalho em equipe, constituído por indivíduos com 

diferentes experiências e formações, evitando erros e enriquecendo a discussão dos 

resultados (Bock & Norris, 2015).   

Um modo de combinar esses entes é celebrar Convênios ou Parcerias, em que 

possam ser estabelecidos qual a capacidade de análises de amostras que uma instituição 

de pesquisa pode se responsabilizar por um determinado período, bem como se haverá 

destinação de recursos para compra de equipamentos e materiais permanentes e 

reposição de materiais de consumo. 

Bock e Norris (2015) citam a necessidade de constituir uma “Organização de 

Botânica Forense”, no seio da sociedade botânica do seu país (Estados Unidos), 

oferecendo treinamento e exigindo padrões mínimos para essa atividade. Uma 

formação que transponha o básico permitirá que os objetivos do levantamento de local 

de crime sejam alcançados: o reconhecimento dos vestígios botânicos, modos de coleta 

e preservação, e enfim a interpretação, de modo que os eventos que os geraram possam 

ser reconstruídos. A experiência e a habilidade adquiridas com o tempo tornarão o 

trabalho mais eficiente, ao avaliar o que é pertinente coletar ou não, e aperfeiçoarão a 

resposta dada à Justiça. 

No Brasil, timidamente, os congressos nacionais de Criminalística e de Botânica 

vem abrindo espaço para mesas-redondas e palestras. Avanços conquistados pelas 

recentes pesquisas tem o potencial de influenciar a criação de um grupo de trabalho de 

Botânica Forense na Sociedade Brasileira de Botânica, ou ainda na Sociedade Brasileira 

de Geologia, em razão do estudo da palinologia a partir dos solos. Diante da 
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biodiversidade brasileira, é importante que vários estados estejam representados, uma 

vez que o conhecimento local é indispensável. 

Contudo, a esfera legal deve se preparar para receber os resultados conquistados 

com os avanços das ciências forenses em sua forma de comunicação. A própria 

verbalização da Razão de Verossimilhança poderia correr o risco de ser rejeitada diante 

do princípio da presunção de inocência (presunção de não-culpabilidade, “in dubio pro 

reu”), adotado pela Constituição de 1988. Uma linguagem não categórica, como a 

científica, atende critérios pertinentes à Justiça de outros países, em que são aceitas 

provas “acima de qualquer dúvida razoável”.  

Logo, há uma expectativa de que o aumento do emprego de provas baseadas em 

ciência obrigue discussões entre os operadores do Direito, como vem ocorrendo com a 

criação do banco de dados estatal com perfis genéticos (Costa Neto & Trindade, 2017). 

Aliás, as provas científicas já são compreendidas como não-infalíveis ou não-irrefutáveis, 

muito menos são consideradas a “Rainha das Provas”: como existe a possibilidade de 

uma prova científica for contrária às demais provas, o convencimento do juiz em sua 

decisão é formado a partir do contraditório e do conjunto probatório, sendo a prova 

pericial apenas mais uma peça a ser analisada (Lopes Jr, 2014). Como exposto, as solas 

de sapato podem conter uma mistura do solo do local com solos de outras áreas, 

portanto, não se deve negligenciar que os resultados de análises multi-proxy possam 

conflitar.  

Uma prova pericial demonstra apenas um grau, maior ou menor, de 

probabilidade de um aspecto do delito, que não se confunde com a prova de toda a 

complexidade que constitui o fato (Rabelo, 2018). Logo, somando-se aos erros na 

comparação entre amostras, há também a possibilidade do erro nas relações de causa 

e consequência estabelecidas no processo penal.  

Por isso, o devido processo legal e o convencimento do juiz permitem e 

consideram questionamentos sobre a origem da prova e o nexo causal (por exemplo, 

como o solo do local de crime foi parar na sola do sapato do réu), e também qual era 

sua condição de preservação para análise, se a cadeia de custódia foi respeitada, se 

houve contaminação, qual a validade do método, bem como quaisquer circunstâncias 

adversas que poderiam dar azo a interpretações erradas (Serpa Jr, 2017).  
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Lopes Jr (2014) e Rabelo (2018), asseveram a exposição de motivos do Código de 

Processo Penal, de que “todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, 

valor decisivo ou necessariamente maior prestígio que as outras” e, o Artigo 182, pelo 

qual “o juiz não está adstrito ao laudo, podendo acolhê-lo ou refutá-lo, no todo ou em 

parte”, para que não sejamos levados à incoerência de substituirmos o juiz pelo perito, 

transformando o julgador num mero homologador de laudos periciais.  

Aliás, é justamente esse o espírito que expressamos na linguagem científica, aqui 

enfatizada na Razão de Verossimilhança. Ao perito, cabe proferir declarações sobre os 

vestígios e as análises. Enquanto ao juiz e ao júri compete o pronunciamento sobre a 

culpabilidade do réu. Seguramente, o peso do resultado da análise dos vestígios, 

devidamente interpretado pelos peritos e cientistas forenses, poderá se tornar o fator 

de maior influência na formação da convicção do(s) julgador(es).  

Em um Estado Democrático de Direito, a busca da justiça reclama agregar 

ferramentas técnico-científicas modernamente disponíveis. E essa é a tarefa da 

comunidade científica forense, predominantemente composta de servidores públicos, 

que tem por natureza a obrigação de atender as necessidades da coletividade, a fim de 

que sejam cumpridos os direitos fundamentais, sobretudo a dignidade da pessoa 

humana (art 1º, III, CRFB/88; DUDH). 

A presente metodologia construída e as formas de análise dos vestígios podem 

ser recomendadas para exames periciais, pois trouxeram o aperfeiçoamento da 

avaliação final, de modo a subsidiar uma decisão mais justa – ou, no mínimo, o juiz 

receberá uma versão mais fidedigna dos fatos. 
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9. Anexo I (material suplementar palinológico) 
 

 
1: Concentração das categorias segundo amostras palinológicas e relação com o dendrograma.  
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2: Concentração dos principais elementos arbóreos e arbustivos segundo amostras palinológicas e 
relação com o dendrograma. 
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3: Concentração dos principais elementos herbáceos terrícolas segundo amostras palinológicas e relação 
com o dendrograma. 
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4: Concentração dos principais elementos das licófitas, samambaias e algas segundo amostras 
palinológicas e relação com o dendrograma. 
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10. Anexo II (instruções para peritos criminais)  
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FORMULÁRIO DE LEVANTAMENTO BOTÂNICO DE LOCAL DE CRIME EM CANAVIAL 
 

Protocolo: ________ /______               Data: _____ / _____ /_____             Hora do atendimento: _______  
Requisição de Exame Pericial: ________ /______ 
Natureza da Ocorrência: _________________________________________________________________ 
Delegacia: _________________________________________ Boletim de Ocorrência: ________ /______ 
Endereço e coordenadas do local: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Condições meteorológicas: ______________________________________________________________ 

 

Características do canavial 
Tamanho  
□ grande propriedade (usina)       □ média propriedade (sítio)          □ pequena propriedade (< 50 plantas) 
Entornos - apontar proximidade na linha debaixo: (P) próximo, até 20 m, (I50) imediações até 50 m, 
(I100) imediações até 100 m, (D) distante, acima de 100 m.  
□ rodovia   □ via de terra    □ mata    □ pasto   □ pinheiral    □ eucaliptal    □ cultivo – qual? ____________ 
_______           _______       _______    ______     _______          _______               _______     
□ somente cana-de-açúcar por grandes extensões     □ outro – detalhar __________________________ 
Plantas em destaque - da via até o acesso do sítio principal do local. Se acima de 5 unidades por tipo, 
completar no verso, bem como as arbóreas e herbáceas das imediações. Indicar hábito herbáceo (E) ou 
arbóreo / arbustivo / liana (A) e o nome provisório (popular, referência à família ou nome do gênero ou 
espécie a confirmar). Fotografar posição e aspecto do geral ao detalhe, associando a seus respectivos 
números, além de referenciar a embalagem de papel, se algum segmento for coletado.   
Nº 01   Hábito _____ Nome _____________________    □ em flor   □ em fruto    Embalagem nº _______ 
Nº 02   Hábito _____ Nome _____________________    □ em flor   □ em fruto    Embalagem nº _______ 
Nº 03   Hábito _____ Nome _____________________    □ em flor   □ em fruto    Embalagem nº _______ 
Nº 04   Hábito _____ Nome _____________________    □ em flor   □ em fruto    Embalagem nº _______ 
Nº 05   Hábito _____ Nome _____________________    □ em flor   □ em fruto    Embalagem nº _______ 
Plantas em maior quantidade e/ou ocupação do espaço: Nºs ____________________________________ 
Áreas de coleta de solo por pinçadas (apontadas no croqui) 
Local de crime: ____________x____________ m 
Controle nº 1: ____________x____________ m       Distância do sítio principal do local: ______________ 
Controle nº 2: ____________x____________ m       Distância do sítio principal do local: ______________ 
Controle nº 3: ____________x____________ m       Distância do sítio principal do local: ______________ 
Procurar escolher controles próximos e, no mínimo, dois distantes, tanto com a mesma fisionomia quanto 
diferentes.  

10.1. Formulário de local e orientações práticas 
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Recomendações para exames botânicos em peças 
 
- Fotografar as peças em ângulos diferentes, para os calçados, detalhar a sola e o cadarço; 
- Embalar cada peça separadamente, inclusive cada calçado. Evitar dobras em tecidos e cadarços; 
- Remover fragmentos botânicos, fotografando, indicando posição e estado; 
- Remover solo aderido de acordo com as áreas (para calçados: sola, laterais, topo e cadarço). 
 

Materiais usados devem ter sido devidamente limpos com hipoclorito de sódio ou por sonicação. 
Realizar procedimentos em conjunto com especialistas de Geologia Forense atentando para: 
1) Presença de diferentes tipos de solo nas peças, a fim de removê-las separadamente; 

2) No mínimo de 1 grama de solo, por tipo, deve ser alocado para exames geológicos.   
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10.2. Esquema anatômico da lâmina foliar de Saccharum spp. 

 
Esquema anatômico de lâmina foliar de cultivares de Saccharum. 1ª, 2ª e 3ª referem-se à ordem dos feixes 
vasculares.  
 

 


