
 
 

                 AUTARQUIA ASSOCIADA À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

São Paulo 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURAS QUÍMICAS EM RESÍDUOS 

DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIFERENTES ALVOS 
 

 

 

 

 

JOÃO CARLOS DIAS DE FREITAS 
 

 

 

 

Dissertação apresentada como parte 

dos requisitos para obtenção do Grau 

de Mestre em Ciências na Área 

de Tecnologia Nuclear  - Materiais 
 

Orientador: 

Prof. Dr.  Jorge Eduardo de Souza Sarkis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aos meus queridos pais ( in memorian),  pelo carinho e 
formação, que estarão eternamente no meu coração. 

Às mulheres da minha vida: Débora, Tereza e 
                                                                  Luciana por serem meu apoio, meu alicerce, 
                                                           pelo incentivo, compreensão e companheirismo. 

 



 

  

 AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Jorge Eduardo de Souza 

Sarkis, pela grande oportunidade, de poder concretizar este trabalho, pela 

confiança, pela orientação e paciência com meus erros. Sou grato de modo 

especial pela amizade e apoio constantes, não apenas nos momentos de 

discussão referentes ao trabalho, mas também para a vida. 

Ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, por fornecer todo 

apoio preciso para conclusão deste trabalho. 

 Ao Dr. Osvaldo Negrini Neto do Instituto de Criminalística de São 

Paulo pelo apoio, incentivo, amizade, ensinamentos e cobrança na hora 

certa. 

A todos os amigos do Laboratório de Caracterização Química e 

Isotópica, pela amizade, paciência, ensinamentos, apoio, companheirismo e 

cumplicidade. 

 De forma especial aos amigos: 

Maurício H. Kakazu, Helena M. Shihomatsu, João C. Ulrich, Marcio 

Henrique Pereira, Adriano C. Silva, Talita Oliveira, Elisa K. Shibuya, Natalie 

S. Furlan e Daniele R. Scarpim por terem me ensinado Química, pelas 

soluções mães, soluções padrão,  pelos textos de grande utilidade, pelos 

momentos de descontração e pela imensurável paciência de vocês. 

 Às garotas GSR, Patrícia Cunha e Adriana Lebkuchen, no 

planejamento, preparação e execução das sessões de disparos. 

 Ao CSI de Bogotá, Ernesto R. Diaz pelos ensinamentos, sugestões e 

amizade. 

A todos aqueles que, de forma direta ou indireta participaram na 

produção deste trabalho, o meu sincero respeito e gratidão. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mente que se abre a uma nova idéia” 

 jamais voltará ao seu tamanho original” 

Albert Einstein 
 

 



 

  

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURAS QUÍMICAS EM RESÍDUOS DE 

DISPAROS DE ARMAS DE FOGO EM DIFERENTES ALVOS 

João Carlos Dias de Freitas 

 

RESUMO 

A ciência forense moderna caminha lado a lado com a pesquisa 

científica. Os cientistas forenses se deparam diariamente com vários casos que 

requerem a análise de resíduos provenientes de disparos de arma de fogo 

(gunshot residues - GSR). 

Este trabalho contempla o desenvolvimento de uma metodologia para 

determinar assinaturas químicas de disparos de arma de fogo, medindo-se as 

concentrações de Pb, Ba e Sb presentes nos resíduos provenientes destes 

disparos depositados nas proximidades do orifício de entrada de projéteis, 

baseada na técnica de espectrometria de massas de alta resolução com fonte de 

plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). 

Foram realizados disparos em cinco tipos de tecidos-alvos e coletados 

testemunhos em regiões próximas ao orifício de entrada dos projéteis. Os 

resultados demonstraram que o método possibilitou identificar e distinguir os 

resíduos de revólver calibre .38 ao de pistolas calibres .40 e 9 mm.   

O uso de gráficos ternários como ferramenta de análise dos dados 

coletados, permitiu identificar padrões específicos de distribuição de amostras em 

branco e dos resíduos depositados após disparos de revólveres e pistolas. 

A metodologia possibilitou a atribuição da origem dos disparos por meio 

de confirmação dos resíduos coletados também das mãos dos atiradores. Como 

conseqüência a metodologia representa um grande avanço nos procedimentos da 

polícia e visa adicionar uma contribuição valiosa às investigações forenses. 
 

 

 



 

  

IDENTIFICATION OF CHEMICAL SIGNATURES OF GUNSHOT 

RESIDUES IN DIFFERENTS FABRICS 

 

João Carlos Dias de Freitas 

 

 

ABSTRACT 
 
 

The modern forensic science goes hand in hand with scientific 

research. The forensic scientists are faced every day with many cases requiring 

the analysis of residues from firing gun (gunshot residues – GSR). 

This works describes the development of a methodology to determine 

chemical signatures of shots from a firearm, by measuring the concentrations of 

Pb, Ba e Sb in the residues from these shots deposited near the entrance hole of 

bullets, based on the technique with high resolution inductively coupled plasma 

mass spectrometry (HRICP-MS). 

Shots were performed on five types of target-fabrics and collected 

testimonies from regions close to the entrance hole of projectiles. The results 

showed that the method enabled us to identify and distinguish the residues of the 

.38 caliber revolver and pistols .40 and 9mm caliber. 

The use of ternary graphs as a tool for data analysis helped to identify 

specific patterns of distribution of blank samples and gunshot residues deposited 

after firing revolvers and pistols. 

The methodology enabled the assignment of the origin of the shot 

through the confirmation of the residues collected also from the hands of 

shooters. As a result the methodology in police procedures and aims to add a 

valuable contribution to forensic investigations. 
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GLOSSÁRIO 

CALIBRE: corresponde à bitola ou diâmetro do projétil, coincide normalmente 

com o diâmetro interno da alma da arma de fogo que o utiliza. 

CARTUCHO/MUNIÇÃO: unidade de munição; conjunto formado por estojo, 

projétil, pólvora (propelente), mistura iniciadora e espoleta.  

ESPOLETA: cápsula que comporta a mistura iniciadora da queima da pólvora  

ESTOJO: cápsula onde estão inseridos: espoleta com mistura iniciadora, pólvora 

e parte do projétil para formação do cartucho.  

PRIMER OU MISTURA INICIADORA: mistura química que vai dar o início da 

queima da pólvora  

PÓLVORA OU PROPELENTE: material que ao queimar, libera os gases para 

propulsão do projétil  

PROJÉTIL: elemento vulnerante da munição; parte do cartucho que é projetada 

pela arma quando da ocasião do disparo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ciência forense moderna caminha lado a lado com a pesquisa 

científica. Nas últimas décadas tem-se observado uma crescente utilização de 

análises instrumentais, aplicadas na identificação da presença dos mais variados 

tipos de substâncias, o que muito tem contribuído às investigações policiais. 

A cada dia novos métodos e técnicas vêm sendo desenvolvidos e a 

Criminalística, pela sua característica multidisciplinar, tem sido uma das áreas 

mais privilegiadas pela constante evolução científica e tecnológica destes novos 

métodos e equipamentos, a serviço da elucidação dos variados tipos de crimes.  

 Inseridos no escopo da Criminalística estão a Balística e a Química 

Forense, e permeando estas duas áreas está a identificação de partículas 

derivadas de disparo por arma de fogo (gunshot residues - GSR). Ela constitui 

uma importante ferramenta em investigações dentro do campo das ciências 

forenses.  

As mortes por armas de fogo representam a maior parte dos homicídios 

na população brasileira1. Em 2006, elas correspondiam a 74,4% do total. O 

município com maior número de óbitos por armas de fogo em 2006 foi o Rio de 

Janeiro, com 2.235 mortes. Em segundo lugar, ficou São Paulo, com 2.151 

mortes e, em terceiro, Recife, com 1.198. Do total das mortes por armas de fogo, 

os homicídios correspondem à maioria: 92,5%. Os suicídios são responsáveis por 

3,1% das mortes e os acidentes representam 1,1%. Em 3,3% dos casos, a 

intencionalidade da morte é desconhecida. 

Em documentos publicados pela Revista Saúde2 e pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO)3, entre 1979 e 

2003, acima de 550 mil pessoas morreram no Brasil vítimas de disparos de algum 

tipo de arma de fogo. Isto vem ocorrendo num ritmo crescente ao longo do tempo, 

superando várias vezes o número de mortes registradas nos últimos anos em 

conflitos armados como a Guerra do Golfo e a disputa entre palestinos e 

israelenses no Oriente Médio. Nesses 24 anos, no Brasil, o número de vítimas de 

armas de fogo cresceu em 461,8%, enquanto a população do país cresceu 
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apenas 51,8%. O crescimento foi fomentado pelos homicídios com armas de fogo, 

que registraram um crescimento de 542,7% no referido período. Os suicídios com 

armas de fogo subiram 75% e as mortes por acidentes com armas caíram 16,1%. 

A partir de 2003 houve um decréscimo no número de mortes por armas de fogo, 

fruto da política de desarmamento. 

A Polícia Científica é a instituição governamental responsável por 

examinar, estudar e pesquisar vestígios relevantes relacionados aos crimes, com 

objetivo de fornecer indícios e provas técnicas à justiça criminal que sejam 

determinantes para resolução destes fatos5. O Instituto de Criminalística (I.C.) é o 

órgão legalmente responsável pelos exames periciais forenses no Estado de São 

Paulo. As provas científicas relacionadas a um crime são reconhecidas em juízo 

quando expedidas pelo I.C., dada a sua fé pública. 

No Estado de São Paulo no último trimestre de 2009, cerca de 5300 

armas de fogo foram apreendidas4. Em média 900 armas/mês são enviadas para 

exame no Instituto de Criminalística de São Paulo, sendo 65% revólver, 30% 

pistolas semi-automáticas e 15% de outros modelos. 

Dessa forma, o controle das armas de fogo é uma das maiores 

preocupações dos setores de segurança pública no Estado, fazendo-se 

necessário cada vez mais o desenvolvimento de novos métodos que auxiliem na 

identificação de suspeitos em crimes que envolvam armas de fogo, relacionando 

o atirador com a arma utilizada. 

Nestes casos, é de suma importância relacionar-se: instrumento (arma) – 

suspeito (atirador) – vítima (alvo). Partindo deste pressuposto tem-se procurado 

métodos analíticos que relacione suspeito (atirador) e instrumento (arma) à vítima 

(alvo) no local de crime de modo mais eficiente, pensando que esta relação é 

essencial podendo determinar a liberdade de um criminoso e a prisão de um 

incente5, 6. 

Os resíduos de disparo de arma de fogo são formados pela detonação da 

espoleta e deflagração do propelente, além dos metais dos estojos e dos 

projéteis.  Uma parte destes resíduos sólidos permanece dentro do cano, ao redor 

do tambor, ao redor da câmara de percussão da própria arma, na mão do atirador 

e no alvo. Assim, por meio dos resíduos característicos deixados pelo próprio 
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disparo, é possível estabelecer este vínculo, suspeito-arma-alvo, por meio de uma 

análise química das partículas encontradas 7,8,9. 

De acordo com a literatura 12, a identificação definitiva de uma partícula 

como resíduo de disparo de arma de fogo (gunshot residue – GSR) depende da 

presença simultânea de chumbo (Pb), bário (Ba) e antimônio (Sb) compondo a 

mesma partícula. Outro aspecto importante são as características morfológicas e 

químicas, que também devem fornecer evidências que a partícula foi formada em 

altas temperaturas, por processo de fusão, sendo composta no mínimo pelos três 

metais anteriormente mencionados (Pb, Ba e Sb).  

Em 1998 a Companhia Brasileira de Cartuchos lançou no mercado 

cartuchos denominados clean range® (ambiental), cuja mistura iniciadora da 

espoleta não possui Pb, Ba e Sb. Esta mistura iniciadora é composta por diazol, 

nitrato de estrôncio, pólvora e tetrazeno. Os produtos resultantes da mistura 

iniciadora deste cartucho são: monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor 

d`água, nitrogênio, e óxido de estrôncio. A partir de 2002 a mistura passou a ter a 

seguinte composição: diazol, tetrazeno, nitrocelulose, nitrato de potássio, vidro e 

alumínio.  É verificada uma pequena gama de estudos sobre os resíduos 

produzidos por disparos de armas de fogo ao se utilizar a munição 

ambiental18,19,20,21,22. Esta munição vem sendo utilizada em pequena escala no 

Brasil e caso o uso vier a se estender a todo território nacional, faz-se necessário 

que os órgãos responsáveis pelas investigações criminais estejam preparados 

para a identificação destes resíduos de maneira segura10. 

A metodologia para detecção de partículas de resíduos de disparo de 

arma de fogo (GSR) sofreu grande evolução nas últimas décadas. No passado 

buscavam-se compostos nitrogenados da pólvora. Atualmente detectam-se 

resíduos derivados da carga iniciadora (contida na espoleta de um cartucho, 

como veremos mais adiante), cuja composição mais usual apresenta chumbo 

(Pb), bário (Ba) e antimônio (Sb) derivados do estifinato de chumbo, nitrato de 

bário e sulfeto de antimônio10, respectivamente. Testes colorimétricos (químicos), 

tais como o rodizonato de sódio5 para resíduo de chumbo, atualmente não são 

considerados sensíveis para identificar tais partículas já que permitem apenas a 

identificação qualitativa de um dos elementos principais, como não fornecem 
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informações sobre os outros elementos e, falha como prova que a partícula seja 

originária de arma de fogo, bem como requerido em investigações criminais. 

Nas últimas décadas diversas técnicas instrumentais foram utilizadas 

para detecção de resíduos de disparo de armas de fogo 7,12,13. Na década de 60, a 

técnica mais utilizada era a Análise por Ativação com Nêutrons (NAA), apesar de 

sensível esta técnica não consegue identificar o elemento chumbo.  Na década de 

70, a Espectrofotometria de Absorção Atômica (AAS) passou a ser a técnica mais 

utilizada por causa da sua análise incluir o elemento chumbo, o que não é 

possível por NAA. Concomitantemente ao uso da AAS, surgiu a utilização do 

microscópio eletrônico de varredura (MEV ou SEM), utilizado rotineiramente pelos 

laboratórios forenses ao redor do mundo 6,12,13. Com o surgimento da técnica de 

espectrometria de emissão com fonte de plasma (ICP-AES) houve um incremento 

na sensibilidade das análises, possibilitando a detecção multi-elementar dos 

resíduos de tiro14. Nas últimas décadas com o advento da técnica de análise por 

espectrometria de massas com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-

MS), a sensibilidade aumentou mais ainda, permitindo análises qualitativas e 

quantitativas multi-elementares, rápidas e eficazes da composição dos resíduos 

de tiros15,17,18,19,20. 

Atualmente a técnica adotada como técnica padrão de analises de 

resíduos de disparos de arma de fogo (GSR) é a análise por microscopia 

eletrônica de varredura acoplada com a espectroscopia de energia dispersiva 

(SEM/EDS). A principal vantagem do uso desta técnica é a identificação de 

características morfológicas e composições elementares de cada partícula 

individualmente. As partículas identificadas devem estar dentro das condições 

indicadas pelo método ASTM33. Quando se observa a distribuição de forma não 

uniforme de partículas no substrato onde foram coletadas as amostras, torna-se 

um fator crítico na análise dos resíduos por meio desta técnica. Dessa forma, 

técnicas complementares podem confirmar os resultados das análises por meio 

de SEM/EDS. 

 Todos estes diversos métodos analíticos utilizados para determinação de 

resíduos de disparo de armas de fogo12,13 foram testados, modificados, 

atualizados e em alguns casos substituídos por novas técnicas. Para cada 
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metodologia a ser implantada, o objetivo é sempre alcançar uma maior robustez e 

confiabilidade na detecção e identificação de resíduos investigados. 

Ao avaliar-se uma identificação de resíduos de GSR, dois aspectos 

possuem extrema importância: 

a. Identificação na mão do atirador / arma; 

b. Identificação no alvo. 

A correlação entre os resíduos presentes nos participantes 

(arma/atirador/alvo) cria um novo paradigma à prova pericial, e relaciona de forma 

inequívoca atirador / arma com alvo. Zeichner29 procurou estimar a distância do 

disparo ao alvo, por meio da análise da concentração e disposição das partículas 

no alvo, dessa forma, sendo possível diferenciar homicídio, suicídio ou acidente.  

Desta forma, faz-se necessário o contínuo desenvolvimento de novas 

técnicas que tenham por objetivo a identificação dos resíduos provenientes de 

disparos de armas de fogo e relacioná-los de forma inequívoca ao atirador, à 

arma utilizada e ao alvo. A partir da análise dos elementos químicos 

característicos investigados, a identificação de uma assinatura química impressa 

no atirador e no alvo. 
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2  OBJETIVO 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia 

para identificação de resíduos de disparo de armas de fogo (GSR) em alvos 

constituídos por diferentes tipos de tecidos, e uma atribuição da origem destes 

resíduos, utilizando-se da técnica de espectrometria de massa com fonte de 

plasma indutivamente acoplado (ICP-MS).  
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3 RELEVÂNCIA 

 

É de interesse premente do Estado em todas as suas esferas, o 

desenvolvimento de uma metodologia de identificação de GSR, que atenda a 

demanda de exames solicitados devido ao grande número de crimes relacionados 

à arma de fogo. 

Do ponto de vista das investigações criminais, fornecer à Polícia 

Científica uma nova ferramenta no auxílio da solução de crimes, valendo-se da 

possibilidade de várias aplicações forenses, entre elas, vincular suspeitos ao local 

de crime, por meio da análise dos resíduos de disparos encontrados17,24, analisar 

as relações entre os tipos de projéteis e armas de fogo utilizadas, através da 

análise dos resíduos encontrados16,17,27 e do ponto de vista analítico, a utilização 

de um espectrômetro de massa possibilita as medidas de assinaturas químicas 

em resíduos de disparos, constituindo-se numa contribuição sem precedentes 

aplicada às ciências forenses17,18,19,20. Atribuir de forma inequívoca a origem dos 

resíduos (GSR) encontrados nos alvos e mãos dos atiradores relacionando-os. 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do acordo oficial firmado entre o 

Instituto de Criminalística de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública e o 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 
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4  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.1 Fundamentos Teóricos – Detecção de Resíduos de Disparo de  

Arma de Fogo 

 

4.1.1   Mecanismos de Formação de Resíduos de Disparos de Armas de 

Fogo 

 

Quando uma arma de fogo é disparada, são produzidas partículas 

provenientes de resíduos da espoleta, do propelente, de metais dos projéteis e da 

própria arma. A FIG.1 mostra um corte esquemático de um cartucho / munição 

com seus componentes, (1) projétil, (2) propelente, (3) estojo e (4) espoleta (que 

contem o primer ou mistura iniciadora), constituídos de diferentes materiais, que 

contém, especialmente os elementos chumbo, antimônio e bário. 

 

 

                                     

 

  1 - projétil 

 

                                 2 – propelente (pólvora) 

                                 3 - estojo  

                                 4 - espoleta 

 

 

 

FIGURA 1 – Corte esquemático de um cartucho/munição, com seus 

componentes. (Emiliano – 2006). 
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No ato do disparo, o detonador (cão da arma) golpeia a espoleta e o calor 

da combustão derrete o primer ou mistura inciadora que contém estifinato de 

chumbo, nitrato de bário, trissulfeto de antimônio, tetrazeno e alumínio atomizado.  

A combustão ocorre em função de uma deformação da cápsula de espoletamento 

que quebra os cristais de estifinato de chumbo e tetrazeno. Inicia-se assim uma 

chama cujo combustível é o nitrato de bário e oxidante o trissulfeto de antimônio. 

São gerados gases de alta temperatura e pressão, cuja energia térmica 

desenvolvida é suficiente para iniciar a queima da pólvora  ou propelente10. A 

queima da pólvora provoca uma grande pressão que ejeta o projétil para fora do 

cano da arma. 

Na FIG. 2 é mostrado um esquema deste processo. 

 

 

FIGURA 2 – Esquema das reações produzidas em um disparo. 

 

Em uma fração de milissegundo, a temperatura do primer excede o ponto 

de vaporização do chumbo (1620°C) e bário (1140°C). Por causa supersaturação, 

os vapores formados por esses elementos se condensam na superfície liquefeita 

do primer formando gotículas. Estes vapores também são projetados pelo espaço, 

condensando-se simultânea e uniformemente, formando gotas de resíduos (GSR) 

com diâmetro aproximado de micrômetros8. 
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Na FIG. 3 é mostrada a variação de temperatura (°C) ou pressão (psi), esperada 

no momento da explosão (formação do GSR). Nessas partículas (também 

denominadas esferóides devido ao formato característico), embora os resíduos 

possam apresentar certa heterogeneidade superficial em razão da presença de 

elementos não específicos, homogeneidade das quantidades de chumbo, 

antimônio e bário presentes em seu interior pode ser um importante critério para a 

identificação8,9.12 de resíduos de disparos (GSR). 

 

 

FIGURA 3 – Formação do GSR  (Basu, 1980). 

 

Durante um disparo, os resíduos expelidos provenientes da combustão 

são transportados junto com o projétil de forma que a sua natureza, bem como a 

sua quantidade e distribuição que atinge o alvo está intimamente relacionada à 

distância do disparo. Uma representação mais clara dos resíduos encontrados é 

mostrada na FIG. 4, a partir da filmagem em uma posição perpendicular à linha de 

disparo de um revólver.  
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FIGURA 4 – A nuvem de fumaça criada durante a descarga de uma arma 

de fogo projeta resíduos nos objetos próximos.  (Sonia Viebig – Acadepol 

- 2004). 

 

Como se pode observar, os resíduos (GSR) tornam-se 

progressivamente dispersos, espalhando-se por causa da expansão da nuvem de 

gás, contando com partículas provenientes do cano da arma de disparo que 

contaminam a cena do crime6. A presença desses resíduos pode, portanto, indicar 

a ocorrência de um disparo. 

Apesar da composição básica (chumbo, antimônio e bário) ser 

considerada característica por definição, uma análise adicional tem sido proposta 

para uma identificação mais satisfatória25, quando no estabelecimento de um 

vinculo entre um atirador e a arma. Elementos como cálcio, estanho, cobre, zinco, 

silício, enxofre, carbono, alumínio e ferro, considerados não específicos e 

provenientes de fragmento do projétil, da arma e do cartucho, podem auxiliar 

nesta identificação. O emprego de um método instrumental adequado que análise 
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todos os elementos presentes, pode e deve ter uma aplicação decisiva nesta 

identificação. 

 

 

4.2 – Métodos Analíticos utilizados para determinação de GSR 

 

4.2.1  Testes Colorimétricos (Rodizonato de Sódio e anteriores) 

 

Um dos mais antigos métodos utilizados para detecção de resíduos de 

disparos foi o teste com difenilamina para nitratos (presentes na pólvora 

parcialmente queimada), introduzido na década de trinta6. Em razão de um 

grande número de materiais também conterem nitratos, este teste foi caindo em 

desuso. A partir dessa constatação, os esforços se concentraram na direção de 

testes para materiais menos comuns, como alguns componentes do 

cartucho/munição: bário, antimônio e chumbo5. Inicialmente, testes colorimétricos 

químicos6 foram propostos para identificação desses elementos, porém logo 

foram abandonados em razão da falta de sensibilidade para detecção dos baixos 

teores de resíduos encontrados, na faixa de microgramas. Desta forma, como 

esses testes químicos geralmente falhavam analiticamente, passou-se a 

considerar o emprego de métodos instrumentais, com uma maior sensibilidade. 

Assim, na década de sessenta12,13, das várias técnicas instrumentais, então 

disponíveis, a Análise por Ativação de Nêutrons (NAA) foi considerada a mais 

adequada por ter sensibilidade na determinação de bário e antimônio na faixa de 

partes por milhão. 

 

4.2.2  Análise por Ativação com Nêutrons  

 

A Análise por Ativação com Nêutrons6 envolve a produção de 

radioisótopos em uma amostra através da exposição a um alto fluxo de nêutrons 

em um reator nuclear. Os isótopos radioativos apresentam então um 

decaimento, geralmente por emissão de radiação gama, com energias 

características de cada elemento. A medida da radiação possibilita tanto uma 

análise quantitativa, quanto qualitativa dos elementos na amostra. A técnica por 
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NAA é especialmente adequada para se obter um perfil dos elementos em 

baixas concentrações (traços), presentes na amostra original, bem como 

separa-los de interferentes. Contudo o uso do NAA se tornou restrito a poucos 

lugares em razão da necessidade do uso de um reator nuclear, o que torna o 

custo da análise muito alto. A necessidade de se trabalhar com materiais 

radioativos, de trabalhadores especializados aliado ao alto custo do 

equipamento restringiu o seu uso para poucos lugares. O maior 

desenvolvimento dessa técnica ocorreu nos anos setenta, sendo que poucos 

trabalhos têm sido relatados desde então. 

 

4.2.3  Espectrometria de Absorção Atômica  

 

O rápido desenvolvimento da técnica de Espectrometria de Absorção 

Atômica (AAS)6 no meio da década de setenta, levou a aplicação da técnica 

para determinação de resíduos de disparos. A sensibilidade para bário e 

antimônio era equivalente à encontrada por NAA, sendo que a nova técnica 

oferecia um número de outras vantagens: 

a) O equipamento era relativamente barato comparado com o requerido para 

análise por NAA; 

b) O tempo de análise era apenas de poucas horas. 

 

Assim métodos analíticos por AAS substituíram os métodos por NAA para 

análise rotineira de resíduos de disparos. No entanto, uma das principais 

restrições para a determinação de metais em resíduos de disparos por essa 

técnica (e por NAA) era que apenas a quantidade total dos elementos era 

determinada. Não existia indicação alguma da forma destes elementos, isto é, se 

eles estavam presentes como metais ou em uma forma combinada. Em muitos 

casos, dependendo do tipo de amostra analisada, os resíduos de metais 

encontrados poderiam não ser consistentes àqueles característicos como 

provenientes de um disparo. Informações adicionais eram necessárias para 

atestar-se de que os resíduos encontrados eram definitivamente àqueles do 

disparo. Como resultado, novos métodos instrumentais foram considerados. 
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4.2.4  Fluorescência de Raios-X (XRF) 

 

A fluorescência de raios-X11,30, entre essas novas técnicas analíticas 

instrumentais, tem se destacado, principalmente pela rapidez nas determinações 

de maiores, menores e micro constituintes em materiais diversos, que 

freqüentemente requerem rápidas identificações ou mesmo quantificações em 

análises de caráter exploratório na área da química e metalurgia entre outras. 

Dentro da técnica de fluorescência de raios X, podemos destacar as 

vantagens de: 

 A análise de amostras sólidas, pulverizadas, líquidas e filtros; 

 Caráter não destrutivo, com isso a amostra pode ser preservada 

como testemunho; 

 Determinação qualitativa, semiquantitativa e quantitativa; 

 Análise de amostras muito pequenas (partículas de 

aproximadamente 50 μm). 

 

Os sistemas utilizados para análise são a fluorescência de raios-X por 

dispersão por comprimento de onda (WDXRF), por dispersão de energia (EDXRF) 

e por reflexão total (TRXF). O último sistema possibilita análise  de elementos 

traços (na faixa de parte por bilhão). 
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FIGURA 5 - Equipamento de WDXRF do CQMA/IPEN utilizado para   
detecção de GSR. 

 

 

 
 

 FIGURA 6 - Equipamento de EDXRF do CQMA/IPEN utilizado para 
detecção de GSR. 
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4.2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura acoplada à espectrometria de 

dispersão de energia (SEM/EDS). 

 
 

Trata-se de um microscópio que utiliza um feixe de elétrons, que varre a 

amostra em um padrão de rastreamento obtido após a reflexão, por uma câmera 

de vídeo. A imagem é então manipulada eletronicamente e o resultado 

visualizado em um monitor de alta definição. Com altíssima resolução e com uma 

profundidade de campo cerca de 200 vezes maior que um microscópio óptico, 

aumentos superiores a 106 vezes são possíveis.  Tem a desvantagem de elevado 

tempo requerido na análise do resíduo. Esta técnica permite que o examinador 

utilize o MEV em varias superfícies e elementos de prova sem uma preparação 

elaborada da amostra. A identificação das partículas é realizada pela 

espectrometria de dispersão por energia de raios-x  

 

 

FIGURA 7 – Microscópio Eletrônico de Varredura do CCTM/IPEN. 
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FIGURA 8 – Partícula de GSR observada no MEV ou SEM. 
 

 

4.2.6 Espectrometria de massas com fonte de plasma indutivamente 

acoplado. 

A primeira pesquisa aplicada e fundamental para o uso da fonte de 

plasma indutivamente acoplada (ICP) como vaporização, atomização e célula de 

excitação foi conduzida por Babat, em Leningrado, em 1941. 

Os primeiros trabalhos utilizando-se a fonte de excitação ICP com 

argônio foram publicados em 1964 e 1965. No início da década de 70 a procura 

por uma técnica de análise multi-elementar de elementos constituintes em 

amostras geológicas e a necessidade de menores limites de detecção estimulou 

vários estudos. 

A utilização da espectrometria de massa com fonte de plasma 

indutivamente acoplado teve seu inicio no final dos anos sessenta, com a procura 

de uma técnica complementar à espectrometria atômica de emissão com fonte de 

plasma na análise multi-elementar23 (análise semi-quantitativa para cerca de 70 

elementos). 
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A espectrometria com fonte de plasma indutivamente acoplada 

(ICP)14,15,17, tem se tornado uma metodologia importante para uma análise rápida, 

multi-elementar e simultânea, contando com uma série de atributos como baixos 

limites de detecção, ampla faixa de leitura, efeito de matrizes relativamente 

pequenos, alta precisão, além de ser aplicável para análises de gases, líquidos ou 

sólidos. Como o ICP pode gerar eficientemente íons carregados das espécies 

químicas presentes na amostra, torna-se então uma fonte de íons ideal para se 

utilizar em conjunto com espectrômetros de massas. A combinação de um ICP 

com um espectrômetro de massas é conhecida por ICP-MS. Sua grande 

desvantagem é o alto custo do equipamento. 

O ICP-MS15,17 tem sido utilizado como uma técnica analítica poderosa 

para a detecção de uma ampla faixa de elementos em níveis de concentração 

que varia de altos teores até traços e ultra-traços (0,1 a 0,01 partes por bilhão). 

Além da alta sensibilidade, é reconhecido pela sua capacidade multi-elementar, 

pelas medidas de isótopos e análises por diluição isotópica para amostras em que 

se requeira alta precisão e exatidão. 

O uso do espectrômetro de massas com fonte de plasma indutivamente 

acoplado (ICP-MS) é facilitado por ser uma técnica analítica rápida e 

relativamente livre de interferências para os elementos em estudo. Outra 

vantagem na detecção por espectrometria de massas é que isótopos de cada 

elemento podem ser utilizados para monitorar e corrigir interferências 

espectrais15. O uso do ICP-MS permite a determinação em níveis de traços e 

ultra-traços, os quais podem ser associados à arma, a um componente da 

munição, ou elementos que podem estar presentes de forma especifica em 

munições e projéteis como estrôncio, cobre, níquel e zinco. De modo a oferecer, 

portanto, uma rapidez e sensibilidade necessária para uma análise exata e 

precisa de todos os elementos utilizados na detecção de GSR. 

Na FIG. 9 é mostrado um esquema de um espectrômetro de massas de 

alta resolução, que é basicamente composto por um sistema de introdução de 

amostra, uma fonte de ionização, um sistema de focalização, um sistema 

analisador de massas e um sistema de detecção de íons. 

A espectrometria de massas com fonte de plasma indutivamente acoplado 

consiste na geração de íons por meio de um plasma de argônio, mantido por um 
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gerador de alta freqüência (RF). Esse sistema de ionização pode ser acoplado 

tanto a um espectrômetro de massas convencional, quanto a um espectrômetro 

de emissão atômica (ICP-AES). 

 

 

 

FIGURA 9 – Representação de um ICP-MS. (Sarkis – 2007) 

 

 

 

4.2.6.1 Introdução de amostras 

Na análise por ICP-MS23, uma solução da amostra é introduzida através de 

uma nebulização pneumática convencional. Neste processo, 99% da amostra é 

perdida no dreno, enquanto somente 1% é que, efetivamente é introduzida no 

ICP, alcançando a tocha de plasma.  

 



20 
 

  

4.2.6.2 Geração de íons (fonte de plasma) 

O plasma é gerado dentro e no final aberto de uma montagem de tubos 

de quartzo conhecido como tocha por meio de uma descarga elétrica num gás à 

pressão atmosférica. O gás usado mais utilizado é o argônio. O plasma é 

sustentado por energia acoplada a um gerador de radiofreqüência, usualmente de 

27 ou 40 MHz, (campo magnético oscilante, gerado por uma corrente elétrica que 

passa através de uma bobina de cobre, que por sua vez circunda a extremidade 

final da tocha). A tocha comumente usada para a espectrometria de massa é 

mostrada na FIG. 9. Cada região formada pelos tubos é suprida com gás por 

tubos laterais montados tangencialmente para criar um fluxo em redemoinho. O 

arranjo  é usado para assegurar-se de que o plasma quente seja mantido claro e 

limpo na ponta do tubo injetor do capilar central. 

O fluxo injetor de gás frio perfura um canal através do centro do plasma, 

carregando a maior parte da amostra em aerossol. O gás no centro do canal é 

aquecido principalmente pela radiação e condução. Em pressão atmosférica os 

elétrons livres colidem com os átomos de argônio, os quais têm sua energia 

transferida e, então, o plasma é aquecido, formando uma descarga brilhante ou 

uma bola de fogo. 

Em contato com a tocha (plasma) do ICP, a amostra será aquecida a uma 

temperatura de 8000 K, ocorrendo sua dessolvatação, dissociação, atomização e 

ionização (e excitação).  
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FIGURA 10 - Tocha comumente usada para a espectrometria de massa 

 

4.2.6.3  Interface 

 

Depois que os elementos químicos da amostra são convertidos em íons, 

estes vão para o espectrômetro de massas através da região da interface. Os 

íons formados a partir da amostra são transferidos de uma região de alta 

temperatura à pressão atmosférica, para uma região à temperatura ambiente e 

alto vácuo (< 10-6 mbar). A interface é responsável pela interligação do sistema de 

introdução e ionização de amostras e o espectrômetro de massas. A interface 

consiste de dois cones metálicos, de aproximadamente 1mm, com perfuração 

circular no centro e são mantidos num vácuo na faixa de 1 a 2Torr, por uma 

bomba mecânica rotatória. Os íons gerados no plasma passam pelo primeiro 

cone (sampler), Numa curta distância alcançam o segundo cone (skimmer), como 

mostra a FIG. 11. 
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FIGURA 11: Localização dos cones skimmer e sampler dentro da interface. 

 

Os íons penetram então na região de focalização (lentes eletrostáticas) 

acelerados e vão de encontro ao espectrômetro de massa 

 

4.2.6.4  Focalização de íons e separador de massas 

 

Antes do sistema analisador, estão localizadas as lentes destinadas à 

focalização do feixe iônico, que atuam de forma a melhorar a sensibilidade e os 

limites de detecção do instrumento. O feixe de íons formado é extraído desta 

região a uma velocidade ultra sônica por diferença de pressão indo direto para a 

região de focalização. Nesta região o feixe é acelerado, colimado e arremessado 

violentamente em um campo magnético onde os íons são separados de acordo 

com a razão massa/carga (m/z). Nesse processo ocorrem colisões entre os íons e 

as paredes do magneto. Ocorre também, repulsão eletrostática entre eles, dessa 

forma, alguns íons perdem energia cinética. Essa perda é compensada por nova 
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aceleração e arremesso contra um campo elétrico (voltagem de aceleração no 

máximo de 8Kv) normalizando as energias individuais. 

 

4.2.6.5   Detector 

 

Finalmente os feixes de íons homogêneos que atravessam o 

espectrômetro de massas são então detectados, chegam ao sistema analisador 

que é constituído de detectores tipo copo de Faraday ou multiplicador de elétrons, 

determinando-se a concentração das espécies químicas envolvidas.  

Na FIG. 12 é mostrado com detalhes o caminho percorrido pelo feixe de 

íons e o interior do HR-ICPMS, Introdução de amostras (1), Geração de íons (2), 

Interface (3), Focalização de íons (4), Separador de massas (5), Detector (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 - Principais componentes do ICPMS. (Sarkis – 2007). 

 

 

 

Na FIG. 13 é mostrada uma fotografia do HR-ICPMS utilizado na 

análise dos testemunhos contendo GSR produzidos neste trabalho. 

1 
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FIGURA 13 - ICPMS do laboratório do Grupo de Caracterização Química 

Isotópica do IPEN. (Sarkis – 2007) 
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Na TAB. 1 é apresentada uma comparação entre as principais técnicas 

analíticas disponíveis e utilizadas pelo I.C. - S.P. 

TABELA 1 – Métodos analíticos utilizados para análise de resíduos de disparo. 

Método Tipo de Ensaio Vantagens Desvantagens 

 

 Rodizonato de Sódio 

 

Colorimétrico  

 

Detecta Pb e Ba 

- Não é quantitativo 

- Alto índice de falso 

positivo 

 - Não detecta Sb 

 

Análise por ativação 

com Nêutrons  

 

Instrumental 

 

- ensaio não 

destrutivo 

-  sensibilidade  

- Alto custo de 

análise (reator 

nuclear) 

-Não detecta Pb 

 

Espectrometria de 

Absorção Atômica 

 

Instrumental 

- equipamento de 

menor custo 

- menor tempo de 

análise 

- não garantia da 

origem e forma dos 

resíduos 

- menor 

sensibilidade 

Microscopia 

Eletrônica de 

Varredura (MEV) 

acoplada com análise 

de raios-X 

 

Instrumental  

 - observação da 
morfologia das 
partículas  
  - fotografa as 
partículas 
 - ensaio não 

destrutivo 

- elevado tempo 

requerido para 

análise 

 

ICP-MS 

 

Instrumental 

- Análise de baixos 
teores (0,1 – 0,01 
ppb) 
- Análise isotópica de 
elementos, 
eliminando falso 
positivo 
- Assinatura Química 

- preparação das 

amostras 

- ensaio destrutivo 

 

XRF 

 

Instrumental  

- Limite de detecção 
da ordem de 1 a 50 
ppm para amostras 
sólidas 
- ensaio não 
destrutivo 

- não determina a 

valência do 

elemento químico 

analisado 
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4.2.7   Assinatura Química 

 

Entende-se por assinatura química, o conjunto de informações que, 

estabeleça com maior grau de coincidência possível, a origem de um material. A 

aplicação da assinatura química na ciência forense, relacionada com o uso de 

armas de fogo, aplica-se quando investigadores se deparam com um local de um 

crime, que aparentemente forneça poucas informações para uma investigação. 

Em geral, realizam-se estudos de balística que fazem a determinação de 

trajetórias, o tipo de arma e projétil utilizados, entre outros ensaios. Um exame de 

balística costuma associar a aparência física comparando micro estrias de um 

projétil encontrado no local do crime e um utilizado em um disparo experimental, 

com a mesma arma sob investigação. O tipo do projétil também ajuda na 

associação com o tipo de arma utilizada, porém essas duas comparações 

mencionadas revelam-se ineficazes quando, submetido à compressão de um forte 

impacto, o projétil é esmagado ou mesmo despedaçado, impossibilitando 

quaisquer comparações físicas16. No entanto, o disparo de uma arma produz 

certa quantidade de resíduos de compostos sólidos e gasosos, que são expelidos 

através de aberturas existentes na arma8,9,16.  

A quantidade de resíduos depende de diversos fatores tais como: a 

distância entre a arma e o alvo, o estado de conservação da arma, o tipo e o 

estado de conservação do alvo, a presença de resíduos provenientes de outras 

fontes sobre o alvo, as condições do ambiente, o ângulo de penetração do projétil. 

Entretanto a relação entre Pb-Ba-Sb é relativamente constante uma vez que o 

fenômeno físico é o mesmo. A razão do estabelecimento destas proporções ainda 

não está claramente compreendida, e trabalha-se com a hipótese de estar 

relacionado com a energia dos disparos. 

Dessa forma, a menos que exista um fenômeno nos quais os três 

elementos de interesse apresentem proporcionalmente a mesma distribuição 

relativa na natureza, as assinaturas químicas de cada tipo de arma são únicas. 

Esses resíduos de disparo (GSR) apresentam uma composição química 

relativamente definida, permitindo estabelecer sua assinatura química8,9,25. 
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A identificação da assinatura química por meio da metodologia proposta 

reduz o risco de um ―falso positivo‖, resultante de amostras falsamente 

identificadas como GSR28, como é o caso de pessoas que trabalham com 

manutenção e reparo de automóveis, como mecânicos, borracheiros e frentistas, 

que podem ser expostas às partículas compostas por bário e antimônio. 

Geralmente consideradas exclusivas ao GSR, essas partículas são provenientes 

principalmente de baterias ou das próprias peças do automóvel (resultante da 

fricção mecânica), podendo apresentar uma composição chumbo – antimônio, 

chumbo- bário ou mesmo bário – chumbo, dificultando a distinção de uma 

partícula verdadeira de GSR. 

É de suma importância que metais interferentes resultantes de uma 

atividade ocupacional, de lazer ou de outras fontes ambientais possam ser 

identificados. 
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5 Parte Experimental 

 

A parte experimental foi realizada em duas etapas, primeiramente no 

túnel de tiros do I.C-SP e em seguida no laboratório de Caracterização 

Química e Isotópica do IPEN. Os voluntários foram previamente orientados 

quanto à segurança no momento dos disparos. Os materiais e os métodos 

utilizados para produzir, coletar, preservar as amostras e detectar os resíduos 

(Pb, Ba e Sb), provenientes de disparos de arma, serão descritos a seguir. 

 

5.1 Obtenção das amostras  

As amostras foram obtidas por meio de sessões de disparos realizadas 

no túnel de tiro do Núcleo de Balística do Instituto de Criminalística de São Paulo, 

órgão responsável pelas perícias criminais e pesquisas em ciências forenses, 

conforme acordo com de colaboração oficial firmado entre o Governo do Estado 

de São Paulo por intermédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) e da 

Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo (SPTC) e a  

Comissão de Energia Nuclear (CNEN) por intermédio do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN). 
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FIGURA 14 – Túnel de tiro do Núcleo de Balística do I.C. - S.P. 

 

As armas utilizadas foram revólveres calibre .38 das marcas Taurus e 

Rossi, com munição da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) 38SPL 

CHOG., pistolas semi-automáticas calibre .40 das marcas Taurus e Rossi, com 

munição da marca CBC S&W ETPP e pistolas semi-automáticas  calibre 9mm das 

marcas Taurus e Rossi com munição da marca CBC Luger ETOG. As armas 

utilizadas foram substituídas a cada sessão de disparos e foram cuidadosamente 

limpas antes de cada disparo, descartando qualquer possibilidade de 

contaminação prévia. Estas armas eram provenientes de apreensões da própria 

polícia de modo a reproduzir experimentos fidedignamente reais, os mais 

próximos da rotina policial. Alguns experimentos foram realizados em triplicata, 

sendo usadas três armas diferentes para cada calibre. Na FIG. 15 e na FIG. 16 

são mostradas duas das armas utilizadas neste trabalho. 
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FIGURA 15 - Pistola calibre .40 
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FIGURA 16 -  Revolver calibre .38 cano curto. 

 

 

Os alvos (tecidos) de formato retangular de dimensões aproximadas de 

20 cm X 27 cm fixados sobre um suporte e posicionados a 0, 15, 30, 50 e 100 

centímetros de distância do ponto de disparo. Essas distâncias foram escolhidas 

uma vez que representam  distâncias similares ao grande número de casos reais 

relatados pela Polícia Científica de São Paulo. As armas foram posicionadas 

perpendicularmente ao tecido. As FIG. 17 e FIG. 18 mostram o túnel de disparos 

do IC-SP com o suporte instalado pronto para os ensaios e o detalhe deste, 

respectivamente.  
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FIGURA 17 - Suporte utilizado nos ensaios     FIGURA18  - Suporte utilizado nos      

posicionado no túnel de disparos.                    ensaios. 

 

Exceto para os procedimentos de segurança, nenhuma orientação 

adicional foi dado aos participantes.  

 
 

5.2  Coleta de Amostras dos alvos 

 
Inicialmente, procedeu-se a coleta de amostras dos alvos (tecidos) 

previamente selecionados onde tenham sido disparados projéteis de armas de 

fogo. A fim de evitar qualquer contaminação, o processo de amostragem e todos 

os tratamentos químicos foram realizados em uma área controlada. Cinco tecidos 

diferentes foram usados como alvos: microfibra, flanela, tergal, tricoline e brim. 

Foram recortadas amostras medindo 1,5 cm X 1,5 cm de cada tipo de tecido, 

distantes radialmente do centro do buraco de entrada do projétil em 5 cm, 10 cm e 

15 cm. 
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As áreas analisadas foram recortadas em torno da entrada do projétil 

utilizando pinças e tesouras descontaminadas. A FIG. 19 mostra um dos tecidos 

com resíduos aderidos à sua superfície. 

 

 
                                                   FIGURA 19 - Fotografia de um tecido com resíduos de  disparo 

aderidos à sua superfície. 

 

 

5.3   Digestão das Amostras 

 

As amostras de dimensão de 2,25 cm2 (1,5 cm X1,5 cm) foram 

colocadas em tubos de centrifuga de 15 mL com tampa de polipropileno 

(Saersdt). Em seguida adicionou-se 2 ml de uma solução a 10% (v/v) de ácido 

nítrico suprapupro (HNO3; Merck) e 8 mL de água deionizada Mili-Q com 

resistividade de 18,2MΩ.cm a 25°C. As amostras foram submetidas a um banho 

ultra-sônico a 25 KHz (Ultra Sonic Cleaner – Thornton), por 30 minutos, a uma 

temperatura de 65 °C para favorecer a dissolução do resíduo solido coletado. De 

uma forma geral, o emprego de ácido nítrico tem se mostrado eficiente por 

dissolver metais, ligas e por destruir matéria orgânica.  
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5.4   Padrões Analíticos 

 
As soluções padrão dos analitos Pb, Ba e Sb em concentrações de 1, 5, 

10, 50, 100, 200 e 300 g L-1 em meio ácido nítrico (1%), foram preparadas, a 

partir de diluições de soluções padrão originais SPEX® (NJ, USA) de Ba, Sb e Pb, 

com concentração certificada de 1000 g.g-1, por meio de uso de micropipetas 

(Finnpipette-Labsystems). Completou-se o volume das soluções com solução 

diluída de ácido nítrico suprapuro a 2%. As curvas analíticas para cada analito 

foram obtidas por meio de regressão linear e o coeficiente de correlação médio de 

r = 0,999, e construídas em unidade de concentração ( g/L-1) de cada analito 

versus a intensidade (cps). 

O limite de detecção para cada elemento em estudo, definido como a 

menor concentração com que um elemento pode ser detectado com 95% de 

confiança, é representado por três vezes o desvio padrão da intensidade das 

correntes iônicas obtidas na medição das soluções de branco (n-10). 

 

5.5   Análise Química  

Depois de completada a digestão das amostras, estas foram então 

submetidas à análise, por via úmida realizada no espectrômetro de massas de 

alta resolução com fonte de plasma indutivamente acoplado (ELEMENT 1, 

Finnegan MAT, Bremen, Germany) do Laboratório do Grupo de Caracterização 

Química Isotópica do IPEN.  

Os níveis basais de cada elemento nos tecidos-alvos foram 

determinados antes dos experimentos com armas de fogo e os valores utilizados 

como teste em branco.  

É importante considerar que o procedimento adotado, tanto para a 

coleta, quanto para a digestão foi o mais adequado, com relação à sua eficiência 

e representatividade aos custos envolvidos à sua realização, bem como sua 

praticidade de uso em situações reais. 

Na tabela 2 são apresentadas as condições experimentais. 
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TABELA 2 – Condições de operação do ICP-MS de alta resolução do IPEN. 

Fluxo de gás refrigerante 15 Lmin-1 

Fluxo de gás auxiliar 1,10 Lmin-1 

Fluxo de gás amostra 0,97 Lmin-1 

Potência RF 1300 w 

Cone do amostrador Nickel 1,0 mm 

Cone do ―skimmer‖ Nickel 0,8 mm 

Leituras por pico 20 

Tempo de leitura 0,0100 s 

Janela de integração 80 

Tipo de scan Escan 

Modo de resolução R=300 

Câmara de nebulização Tipo Scott (PE-Sciex) 

Tocha 

Elementos 

Tubo de quartzo 

208Pb, 138Ba. 121Sb 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1  A identificação do GSR 

 

Inicialmente procurou-se estabelecer os brancos das amostras. Conforme 

descrito anteriormente no item 5.2, os elementos de interesse foram recuperados 

dos tecidos em estudo em testemunhos com área equivalente a 2,25 cm2. Dessa 

forma os resultados apresentados neste trabalho referem-se à quantidade do 

analitos de interesse por cm2 de tecido. Todas as amostras foram manipuladas e 

tratadas nos laboratórios do Grupo de Caracterização Química e Isotópica do 

IPEN. 

As TAB. 3 e TAB. 4 apresentam as concentrações dos elementos 

investigados (Pb, Ba e Sb) nos tecidos-alvos antes dos experimentos. As 

amostras não sofreram qualquer pré-tratamento e estes valores foram 

considerados amostras em branco para cada tecido.   

 
TABELA 3: Concentrações (μgcm-2) obtidas a partir dos tecidos naturais antes 
dos disparos. 
 

Elementos Sb Ba Pb Sb Ba Pb 

Tecidos Flanela Brim 

Máxima  0,59 6,60 13,63 0,32 5,11 6,54 

Mínima  0,01 0,10 0,31 0,01 0,12 0,31 

Média 0,24 3,22 5,76 0,10 2,67 3,14 

Mediana 0,18 3,09 4,55 0,03 2,73 2,85 

Desvio 
padrão 

0,26 2,71 5,67 0,15 2,07 2,95 

Desvio padrão 
percentual 
relativo (%) 

106 84 98 148 78 94 
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TABELA 4: Concentrações (μgcm-2) obtidas a partir dos tecidos sintéticos antes 
dos disparos. 
 

Elementos Sb Ba Pb Sb Ba Pb Sb Ba Pb 

Tecidos Microfibra Tergal Tricoline 

Máxima  0,64 1,54 1,74 0,57 3,09 7,63 0,73 5,30 8,56 

Mínima  0,01 0,11 0,32 0,02 0,14 0,54 0,01 0,11 0,29 

Média 0,37 0,82 1,12 0,24 1,33 3,69 0,40 2,38 2,77 

Mediana 0,41 0,82 1,22 0,19 1,04 3,30 0,43 2,06 1,11 

Desvio 0,26 0,67 0,59 0,23 1,27 3,03 0,31 2,23 3,88 

Desvio 
padrão 

percentual 
relativo (%) 

71 82 52 96 96 82 77 94 140 

 

 

Como pode ser observado, há uma evidente presença do bário, elemento 

comum na composição de pigmentos de tecidos e chumbo presente no meio 

ambiente e provavelmente nas soluções ácidas. 

Os resultados obtidos com os tecidos após os disparos são apresentados 

nas TAB.5 a TAB.10.  

 
TABELA 5: Concentrações (μgcm-2) obtidas dos tecidos/alvos naturais após os 
disparos de revolver calibre 38. 
 

Arma revólver .38 

Elementos Sb Ba Pb Sb Ba Pb 

Tecidos Flanela Brim 

Máxima  98,98 109,17 3.191,02 39,94 37,86 1.088,91 

Mínima  4,28 8,95 127,04 2,94 10,40 86,90 

Média 41,35 42,20 1.463,88 17,49 21,82 480,31 

Mediana 30,16 35,51 1.433,98 9,59 17,21 265,12 

Desvio 
padrão 

39,17 37,86 1.255,36 19,73 14,30 534,54 

Desvio padrão 
percentual 
relativo (%) 

95 90 86 113 66 111 
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TABELA 6: Concentrações (μgcm-2) obtidas dos tecidos/alvos naturais após os 
disparos de pistola calibre .40. 
 

Arma Pistola .40 

Elementos Sb Ba Pb Sb Ba Pb 

Tecidos Flanela Brim 

Máxima 18,48 17,61 78,53 40,87 46,51 132,73 

Mínima  1,45 3,60 9,52 0,13 4,31 2,62 

Média 7,99 8,06 38,09 10,61 15,02 38,79 

Mediana 6,77 6,92 34,33 2,84 8,95 17,49 

Desvio 7,22 5,50 28,96 16,16 16,16 50,91 

Desvio padrão 
percentual 
relativo (%) 

90 68 76 152 108 131 

 

 
 
TABELA 7: Concentrações (μgcm-2) obtidas dos tecidos/alvos naturais após os 
disparos de pistola calibre 9 mm. 
 

Arma Pistola 9mm 

Elementos Sb Ba Pb Sb Ba Pb 

Tecidos Flanela Brim 

Máxima 109,23 92,88 471,80 8,36 33,24 142,49 

Mínima  0,17 0,20 0,40 0,11 5,24 1,65 

Média 20,30 22,38 90,43 1,49 12,09 37,23 

Mediana 8,36 9,30 31,26 0,20 8,55 9,67 

Desvio 30,76 26,32 132,44 2,68 9,50 48,33 

Desvio padrão 
percentual 
relativo (%) 

151 117 146 180 78 130 
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TABELA 8: Concentrações (μgcm-2) obtidas dos tecidos/alvos sintéticos após os 
disparos de revolver calibre .38. 
 

Arma revolver .38 

Elementos Sb Ba Pb Sb Ba Pb Sb Ba Pb 

Tecidos Microfibra Tergal Tricoline 

Máxima  32,64 20,67 973,88 20,79 29,45 492,80 63,43 72,04 1.597,58 

Mínima  0,82 1,49 16,22 0,80 1,54 8,09 0,80 2,07 37,65 

Média 6,50 6,58 194,87 4,97 10,37 125,22 14,86 20,33 413,31 

Mediana 3,24 5,16 117,94 2,81 8,34 70,42 3,36 11,18 95,00 

Desvio 9,01 5,90 276,00 6,28 8,92 152,16 22,53 23,48 593,12 

Desvio 
padrão 

percentual 
relativo (%) 

138 89 141 126 86 121 151 115 143 

 
 
TABELA 9: Concentrações (μgcm-2) obtidas dos tecidos/alvos sintéticos após os 
disparos de pistola calibre .40. 

 

Arma Pistola .40 

Elementos Sb Ba Pb Sb Ba Pb Sb Ba Pb 

Tecidos Microfibra Tergal Tricoline 

Máxima  64,17 58,64 200,64 55,94 146,04 166,50 21,76 17,13 64,61 

Mínima  0,18 0,33 1,18 0,43 0,99 1,39 5,34 5,21 13,66 

Média 8,60 11,45 30,67 12,41 23,21 56,02 12,55 10,01 35,11 

Mediana 2,49 6,03 18,04 5,65 10,87 42,68 10,54 7,70 27,06 

Desvio 16,18 14,73 49,79 16,37 39,21 56,93 8,39 6,29 26,41 

Desvio 
padrão 

percentual 
relativo (%) 

188 128 162 132 169 101 67 62 75 
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TABELA 10: Concentrações (μgcm-2) obtidas dos tecidos/alvos sintéticos após os 

disparos de pistola calibre 9 mm. 

Arma Pistola 9 mm 

Elemento Sb Ba Pb Sb Ba Pb Sb Ba Pb 

Tecidos Microfibra Tergal Tricoline 

Máxima  24,96 63,11 103,81 66,04 68,16 233,76 18,91 19,39 48,05 

Mínima  0,19 0,72 1,37 0,57 5,86 5,73 0,42 2,51 2,34 

Média 5,34 9,09 22,23 11,61 22,87 76,43 5,68 7,41 15,32 

Mediana 2,85 2,54 7,51 3,08 12,77 50,38 2,94 5,08 9,19 

Desvio 6,81 16,31 27,99 19,26 19,46 80,72 7,182 6,51 16,93 
Desvio 
padrão 

percentual 
relativo (%) 

127 179 126 166 85 105 126 88 110 

 

 

Como pode se observado existem diferenças significativas entre as 

concentrações dos elementos de interesse em alvos antes e depois do tiro, que 

demonstra claramente, a potencialidade da técnica para identificar os elementos 

investigados. Conforme o esperado, identificou-se uma maior quantidade de 

resíduos para o revólver calibre .38 que para as pistolas. A quantidade de 

resíduos após os tiros em alvos com pistolas de calibre .40 e 9 milímetros estão 

na mesma ordem de grandeza.  

Aparentemente observou-se uma maior tendência de retenção de 

resíduos em tecidos mais espessos, porém outras situações influem na dispersão 

destes.  

Uma criteriosa observação dos dados apresentados nas TAB. 5 a TAB. 

10 revela uma ampla distribuição de concentrações elementares sobre os tecidos-

alvos. Considerando a forma como foram planejados os experimentos (simulação 

de casos reais, participação de voluntários sem experiência com o uso de armas, 

uso de armas apreendidas ou de uso pessoal dos peritos policiais envolvidos na 

pesquisa, disparos livres sem uso de uma estativa ou outro instrumento de 

fixação da arma) essa dispersão já era esperada. Ou seja, os disparos não foram 

realizados de forma reprodutiva e a penetração do projétil nos alvos deu-se de 



41 
 

  

forma aleatória, apresentando angulações variadas, visto que, como informado 

anteriormente, os voluntários não eram pessoas habituadas com o manejo de 

armas de fogo. 

Dessa forma, nem a média e nem os valores da mediana podem explicar 

a distribuição, dificultando qualquer interpretação possível, apenas com base 

nesses valores. 

Na verdade não há sentido de usar a média ou mediana, com o objetivo 

de estabelecer um critério de recuperação para os resíduos. A distribuição dos 

resíduos de tiro nos alvos depende de vários fatores, como por exemplo: a 

distância entre a arma e o alvo, o estado de conservação da arma, o tipo e o 

estado de conservação do alvo, a presença de resíduos provenientes de outras 

fontes sobre o alvo, as condições do ambiente, o ângulo de penetração do projétil. 

Portanto, somente a presença destes metais sobre os alvos devem ser 

interpretados com cautela, para evitar falsos positivos ou falsos negativos, como 

os detectados em testes colorimétricos usados pela Policia Científica do Estado 

de São Paulo ou mesmo em técnicas espectroscópicas utilizadas, como relatado 

na literatura(25). 

Numa tentativa de interpretarem-se os dados obtidos e identificar-se uma 

distribuição característica  dos três componentes estudados (Pb, Ba e Sb) utilizou-

se gráficos ternários obtidos por meio do programa ORIGIN®(29). O método 

considera três distancias sobre os lados de um triângulo eqüilátero, a partir de 

três origens, que são seus vértices. As distâncias marcam medidas, de onde 

saem paralelas aos lados adjacentes aos vértices, considerados como 

respectivas origens. As três paralelas se cruzam em um ponto (P) no interior do 

triângulo, o qual significa a correspondência entre as três componentes de uma 

estrutura. Um dado ponto localizado em um dos vértices do triângulo indica que a 

concentração do componente correspondente àquele vértice será de 100% em 

relação aos outros dois componentes. Por outro lado, um dado ponto localizado 

no baricentro do triângulo mostra que o percentual relativo entre os três 

componentes é exatamente igual. Os dados são automaticamente normalizados 

quando os diagramas são criados. 

Na FIG. 20 é mostrada a distribuição dos elementos a partir de amostras 

dos tecidos antes dos disparos (brancos das amostras).   
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    FIGURA 20 – Gráfico ternário da distribuição de metais a partir de   

amostras de tecidos em branco 

 

Observa-se uma evidente influência do elemento bário, como observado 

anteriormente, em face à sua ampla utilização na pigmentação de tecidos, assim 

como, uma pequena influência do antimônio. 

Na FIG. 21 é apresentado o gráfico ternário da distribuição dos metais 

nos tecidos, após disparos de revólver calibre .38.  



43 
 

  

 

FIGURA 21 - Gráfico ternário da distribuição de metais nos 

tecidos, após de disparos de revólver calibre . 38. 

 

Como pode ser observado, os resíduos apresentam um padrão de 

distribuição bem consistente na região inferior direita que permitiu distinguir as 

amostras utilizadas como alvo daquelas utilizadas como amostras em branco. 

Conquanto as quantidades de metais presentes nas amostras sejam aleatórias a 

sua distribuição obedece a um padrão.  

Na FIG. 22 é mostrado o gráfico ternário da distribuição dos metais nos 

tecidos, após disparos de pistola calibre .40. 
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FIGURA 22 – Gráfico ternário da distribuição de metais nos 

tecidos após de disparos de pistola calibre .40. 

 

Nesse caso ocorre uma maior dispersão dos pontos ao longo do eixo 

relativo à concentração de Pb,  em comparação com os dados obtidos com o 

revolver. Observam-se dois pontos sobrepostos à região do agrupamento do 

revólver .38, que indicaram no caso, falsos negativos para pistolas calibre .40. 

Estes dois pontos representam os testemunhos identificados como:  

1) tecido tergal, na distância de 50 cm do alvo e 5 cm de distância radial do 

centro do alvo; 

2) tecido microfibra, distância do alvo 50 cm e 15 cm de distância radial do 

centro do alvo. 
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Na figura 23 são mostrados os pontos em questão. Observa-se que 

estes pontos concentram-se na região definida anteriormente como sendo do 

revólver calibre .38. 

 

 

FIGURA 23 – Gráfico ternário da distribuição de metais nos tecidos dos 

pontos sobrepostos à região do revólver.38. 

 

De modo a avaliarmos a robustez do método foram coletadas mais 

duas amostras de cada testemunho em diferentes distâncias radiais (10 e 

15cm) em relação ao ponto de penetração do projétil no tecido tergal.   

Na FIG. 24 é mostrado o gráfico ternário da distribuição dos metais nos 

tecidos tergal e microfibra após disparos da pistola calibre .40 na distância de 

50cm do alvo. 
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FIGURA 24 – Gráfico ternário da distribuição de metais nos tecidos 

microfibra e tergal, após de disparos de pistola calibre .40 na distância de 

50cm do alvo. 

 

Como pode ser observado a repetição dos experimentos confirmou os 

dados no testemunho de microfibra como sendo de origem de pistola .40. Para 

o tergal os dados ainda mostraram-se confusos, uma vez que se obteve um 

dado positivo para este tipo de pistola, um falso positivo para revólver .38 e um 

terceiro dado que ficou na região limítrofe entre as duas armas. Em ambos os 

casos a recomendação ao perito é, coletar um novo conjunto de amostras dos 

testemunhos para avaliar a robustez dos resultados.  

Na FIG. 25 é mostrado o gráfico ternário da distribuição dos metais nos 

tecidos, após disparos de pistola calibre 9 mm. 
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FIGURA 25 – Gráfico ternário da distribuição de metais nos 

tecidos após de disparos de pistola calibre 9 mm. 

 

Nesta figura pode ser observada uma distribuição dos analitos de 

interesse similar àquela encontrada com pistolas de calibre .40 e, em ambos 

casos  uma distribuição com características distintas entre pistolas e revólveres. É 

importante notar que esses padrões de distribuição são similares aos encontrados 

nas mãos de atiradores em estudos anteriores(17,18,19). A razão deste 

comportamento não está clara até este momento do nosso trabalho. Uma 

hipótese para esse padrão de distribuição pode estar relacionada com a energia 

do disparo. As energias dos disparos para pistola .40 e pistolas 9 milímetros são 

semelhantes, 344 lb-ft e 374 ft-lb, respectivamente, enquanto para revólver .38 é 

de 235 lb-ft, considerando-se o conjunto arma e munição. Como conseqüência as 

pistolas apresentam uma dispersão maior e similar para o GSR.  
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Da mesma forma que na distribuição da pistola .40, observa-se uma 

sobreposição na região inferior direita, região característica do revólver .38. Os 

pontos se referem às amostras: 

1) tecido microfibra, distância do alvo de 50 cm, distância radial do 

centro do alvo de 5 cm; 

2) tecido brim, distância do alvo de 50 cm, distância radial do centro do 

alvo de 5 cm; 

3) tecido brim, distância do alvo de 0 cm, distância radial do centro do 

alvo de 5 cm; 

4) tecido tergal, distância do alvo de 50 cm, distância radial do centro do 

alvo de 5 cm. 

Na FIG. 26 são mostrados a distribuição dos pontos do disparo de pistola 

9 mm, sobrepostos à região de distribuição do revólver calibre .38. 
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FIGURA 26 – Gráfico ternário da distribuição de metais nos tecidos dos 

pontos da distribuição do disparo de pistola 9 mm, sobrepostos à região do 

revólver.38. 

 

Adotando-se procedimento similar ao adotado anteriormente, foram 

preparadas duas novas amostras coletadas em diferentes distâncias de cada 

testemunho. Os resultados são apresentados na FIG. 27. 
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 FIGURA 27 – Gráfico ternário da distribuição de metais nos tecidos 

após disparo de pistola 9 mm, das repetições em distâncias dos pontos 

sobrepostos 

 

Como pode ser observado no caso 1 (microfibra) as duas repetições 

apresentaram resultados inconclusivos, uma vez que a distribuição dos metais em 

estudo estão na região limítrofe pistolas/revólver. Os dados ainda mostraram-se 

confusos, uma vez que se obteve um dado negativo para este tipo de pistola, um 

falso positivo para revólver .38 e um terceiro dado que ficou na região limítrofe 

entre as duas armas. Recomenda-se ao responsável e/ou perito a coleta de um 

novo conjunto de amostras dos testemunhos, no sentido de avaliar a robustez dos 

resultados. 
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Nos casos 2 e 3 (brim) as repetições apresentaram resultado positivo 

para pistola. Considerou-se, então, que o primeiro ensaio foi um falso negativo 

para a pistola 9 mm. 

 No caso 4 (tergal) todas as amostras apresentaram um resultado de 

falso positivo negativo para pistola. 

Com base no estudo realizado pode ter ocorrido uma contaminação da 

amostra, um possível erro no acondicionamento ou da identificação desta. 

De qualquer modo tem-se aqui um falso positivo para pistolas 9mm. 

 Na FIG. 28 é mostrado o conjunto da distribuição dos resíduos de 

disparo de arma de fogo em todos os tecidos com as três armas utilizadas. 

 

 

FIGURA 28 – Gráfico ternário do conjunto da distribuição de metais em 

todos os tecidos com as três armas utilizadas. 
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6.2  Da identificação à atribuição da origem do GSR 

  

As perguntas mais comuns quando ocorre um crime envolvendo uma 

arma de fogo seriam "Quem disparou a arma?" e ―Qual a arma utilizada?‖. Outra 

questão comum que surge quando GSR está presente é "Pode-se ter certeza que 

uma arma foi disparada?" A resposta nem sempre é clara. É por isso que a 

compreensão de como GSR é depositado, como é coletado, a sua persistência, a 

sua distribuição e os meios de análise são tão críticos32. 

Para provas relacionadas à GSR serem significativas, muitos fatores 

devem ser considerados. Entre eles, o GSR normalmente encontrado nas mãos e 

na roupa das pessoas que estiveram em um ambiente de disparo de uma arma 

de fogo, mas também que pode ser encontrada em objetos nas imediações do 

disparo. Além disso, devem ser consideradas as imediações do orifício de entrada 

do projétil no alvo. 

Nesta pesquisa buscou-se identificar estes mesmos resíduos nos tecido-

alvos. Ao relacionarem-se resíduos das mãos aos dos tecidos-alvos objetiva-se 

atribuir a origem de forma inequívoca dos elementos analisados. Esta atribuição é 

de suma importância para relacionar-se atirador com vítima, podendo-se assim 

indicar o atirador ou a arma utilizada em um evento. 

Em estudos anteriores18,19,20 buscou-se identificar os resíduos de disparo 

de arma de fogo (GSR) nas mãos dos atiradores, observa-se claramente que 

existe uma diferença significativa entre as concentrações dos elementos de 

interesse antes e após os disparos nas mãos dos atiradores. Também se observa 

uma quantidade de resíduo deixada nas mãos dos voluntários após disparos com 

revolver .38 diferente daquela nas mãos dos voluntários com pistolas calibre .40 e 

9mm. 

Os resultados obtidos neste trabalho apresentam similaridades com 

àqueles realizados nas mãos dos atiradores, esta inferência indica a capacidade 

do método de atribuir a origem dos resíduos analisados. 

É importante notar que esses padrões de distribuição são similares aos 

encontrados em estudos anteriores. 
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7  CONCLUSÕES 

O presente trabalho demonstrou a alta sensibilidade da técnica HR-

ICPMS para determinar em nível de ultratraços GSR em diferentes tipos de 

tecidos-alvos após um disparo de arma de fogo. Foi possível quantificar os 

elementos de interesse (Pb, Ba e Sb), depositados em pequenas áreas ao redor 

do orifício de entrada do projétil. 

Os usos de regiões que não estão diretamente expostos aos resíduos, 

como amostras em branco, foram muito úteis para a interpretação dos dados, 

permitiram a clara identificação da origem dos elementos metálicos presentes nas 

amostras estudadas.  

A amostragem em três distâncias radiais do centro do alvo mostrou-se 

útil, possibilitando uma confirmação ou não dos resultados obtidos. Indicou que o 

cone de dispersão dos gases e partículas expelidos pela arma não atingem o alvo 

e proximidades de forma simétrica e homogênea. 

Em casos de perícias reais recomenda-se a coleta destes testemunhos 

em regiões afastadas da posição de penetração do projétil. No caso de uma 

camisa, por exemplo, pode-se coletar o testemunho na região oposta da 

penetração (frente e costas) ou mesmo em regiões laterais ao abdome.  

O uso de gráficos ternários permitiu identificar padrões específicos de 

distribuição de amostras em branco e uma clara distinção nos disparos sobre 

tecidos para revólveres e pistolas.  

Apesar dos experimentos apresentados terem demonstrado a robustez 

da metodologia, o perito não deve basear a sua conclusão em apenas 01 (um) 

ensaio. Recomenda-se fortemente a realização de replicatas, coletando 

testemunhos em diferentes direções e distâncias. Um cuidado especial deve ser 

observado nos casos em que as distribuições estejam nos pontos limites entre as 

regiões de agrupamento dos pontos para revólveres e pistolas. Nestes casos 

recomenda-se a repetição de todo o processo com novas amostras.  

Nos experimentos aqui apresentados utilizou-se uma área 2,25 cm2 de 

tecidos. Considerando a quantidade de resíduos recuperados e a sensibilidade da 

técnica de HR-ICPMS, teria sido possível a utilização de testemunhos menores o 

que auxiliaria na preservação da prova.  
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Todo o processo analítico é bem rápido. É possível processar-se em um 

dia cerca de 100 amostras. Essa capacidade analítica permite a utilização do 

protocolo aqui descrito em grandes rotinas, podendo ser utilizado em casos mais 

complexos em conjunto com técnicas analíticas, tais como microscopia eletrônica 

de varredura. 

As perguntas mais comuns quando ocorre um crime envolvendo uma 

arma de fogo são: ―Pode-se ter certeza que uma arma foi disparada?‖, ―Qual a 

arma utilizada?‖, ―Quem disparou a arma?‖. 

Os dados aqui apresentados demonstram claramente que as duas 

primeiras podem ser respondidas com um alto grau de confiabilidade. A questão 

da atribuição é mais complexa, mas como descrito anteriormente existe uma 

grande similaridade nos padrões de distribuição dos resíduos encontrados em 

tecidos com aqueles encontrados anteriormente nas mãos de atiradores. 

Dessa forma, as comparações dos padrões dos GSR extraídos das mãos 

de suspeitos e dos tecidos usados por vítimas de disparo de armas de fogo 

podem fornecer indícios importantes para a elucidação dos casos. 

Cumpre salientar que nenhuma técnica analítica é universal e capaz de 

resolver por si só todos os casos em estudo. Outros fatores são de grande 

relevância e podem influenciar drasticamente a interpretação final dos resultados. 

Entre eles pode-se citar a coleta, preservação e transporte dos testemunhos. 

Finalmente cabe acrescentar que nenhuma técnica, nenhum protocolo 

prescinde da figura do perito criminal, seu treinamento, sua sensibilidade, sua 

capacidade de observação, sua experiência profissional e que a qualidade das 

perícias está fortemente associada às condições de trabalho que lhes são 

fornecidas. 
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