A Desvendar a Química do dia-a-dia

A Química dA
Investigação criminal
Para os apaixonados das séries policiais na TV, a importância
da química na investigação criminal não é uma surpresa,
mas hoje vamos falar da ciência por trás da ficção.
É verdade que um cientista forense é frequentemente um
químico. E isto porque a análise dos resíduos de pólvora,
fios de cabelo, ou vestígios de sangue que podem ligar um
suspeito ao crime é acima de tudo um processo que utiliza
as técnicas da química, os instrumentos desenvolvidos para
a química e – repare bem – os métodos de resolução de
problemas dos químicos!
De facto, a moderna investigação criminal põe à prova os
limites e as capacidades da chamada Química Analítica, um
ramo da química que se dedica a identificar as quantidades
de substâncias presentes numa amostra.
Se já leu o rótulo de uma garrafa de água para saber quantos
miligramas de cálcio, sódio ou potássio essa água contém,
então já usufruiu dos resultados da química analítica. E as
análises ao sangue? Química analítica, claro!
Os desenvolvimentos da química analítica permitem detectar
a presença de substâncias em quantidades ínfimas, através
de uma panóplia de técnicas capazes de reconhecer as
características específicas de cada substância.
Por exemplo, com a cromatografia, uma técnica que permite
separar os diversos componentes de uma amostra, é possível
detectar quantidades de amostra absolutamente diminutas,
da ordem dos nanogramas por mililitro.
E quanto é isso? Menos do que um pacote de açúcar dissolvido
numa piscina olímpica! No caso dos metais, é possível ir 10
vezes mais longe. Utilizando uma técnica de vaporização
da amostra a 10.000˚C, é possível, por exemplo, detectar
a presença de um metal tóxico num fio de cabelo, numa
proporção equivalente a apenas um grama do metal disperso
em quatro piscinas olímpicas...
Mas o grande desafio da química analítica aplicada à investigação criminal está para além da identificação da presença
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de drogas, explosivos ou venenos: trata-se caracterizar os
materiais encontrados no local do crime e identificar a sua
origem!
De facto, a composição de materiais como fragmentos de
vidro, vestígios de tinta, fibras têxteis, papel, ou a própria
tinta usada para escrever uma carta pode fornecer pistas
muito relevantes na investigação de um crime. A utilização
de técnicas analíticas combinadas permite já identificar a
origem geográfica ou a data de fabrico de muitos materiais.
E embora as populares séries de televisão exagerem as
capacidades das técnicas ao alcance dos investigadores,
a verdade é que o contínuo desenvolvimento da química
analítica está a aproximar a realidade da ficção.

Para saber mais
O objetivo principal de qualquer investigação criminal é
identificar o suspeito do crime. Provavelmente, o detetive mais
carismático e famoso por desvendar mistérios e encontrar
criminosos foi Sherlock Holmes – que se destacou pelos
métodos científicos utilizados. Se Sherlock Holmes fosse
agora chamado a resolver algum crime teria à sua disposição
as mais variadas e sofisticadas técnicas da química analítica:
cromatografia líquida; cromatografia com espetroscopia
de massa acoplada; espetroscopia de Raman; eletroforese
capilar; entre muitas outras.
No entanto, nem tudo seriam novidades para este detetive.
As melhores “testemunhas” de um crime continuam a ser
as impressões digitais, uma vez que não existem duas
pessoas com a mesma impressão (nem mesmo os gémeos!)
e a revelação destas é feita graças à química! Apesar das
impressões digitais apenas terem entrado ao serviço da
ciência forense em finais do século XIX, a sua utilização
como assinatura pessoal remonta aos antigos Assírios e
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ll Fig. 20.1 A investigação criminal reparte-se pelo local do
crime e pelo laboratório... de química.
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ll Fig. 20.2 Alguns tipos de impressões digitais.
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Babilónios, que colocavam as suas impressões em barro
para acompanhar documentos e assim evitarem falsificações.
Observando a pele dos nossos dedos, facilmente identificamos um conjunto de nervuras ou linhas que funcionam
não só como sistema de identificação mas também como
antiderrapante – se as nossas mãos fossem lisas, os objetos
deslizariam com mais facilidade. Quando tocamos num objeto
com os dedos, uma mistura de suor, gordura e aminoácidos
faz o decalque das nossas impressões que ficam assim
invisíveis, agarradas às superfícies, até que os químicos
entram em ação! Uma vez que a lista de “colaboradores”
químicos é cada vez mais extensa, iremos abordar três dos
principais compostos que cumprem essa missão – o iodo
(I2); o cianoacrilato (C5H5NO2) e a ninidrina (C9H6O4) – sendo
que cada um deles tem uma forma diferente de atuar.
O iodo caracteriza-se por facilmente sublimar, ou seja, passar
diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Por
sua vez, os vapores de iodo possuem uma atração especial
por moléculas de gordura, como as da nossa pele. Assim,
o material a ser examinado é colocado num recipiente juntamente com cristais de iodo e a mistura é depois sujeita a
um ligeiro aquecimento. Caso o material possua impressões
digitais, estas surgirão num tom acastanhado devido à
adsorção (adesão de moléculas a uma superfície sólida):
as moléculas de iodo aderem aos compostos gordurosos
deixados pela pele. O passo seguinte é fotografar a prova
para ser posteriormente utilizada.
Um outro composto conhecido do dia-a-dia e muito útil na
ciência forense é o cianoacrilato. Embora o nome possa não
parecer familiar, o cianoacrilato é o componente principal da
supercola que utilizamos lá em casa. Os vapores produzidos
por este composto reagem com as gorduras e os aminoácidos
formando uma matriz polimérica branca com a forma da
impressão digital. Por isso, para melhorar o contraste da
impressão revelada, é também aplicado juntamente com o
cianoacrilato um agente corante ou composto luminescente.
Apesar de este ser um método de fácil aplicação, não tente
fazer em casa: os vapores produzidos são muito tóxicos,
razão pela qual estes ensaios são realizados em recipientes
devidamente isolados!
Por fim, a ninidrina que, dos compostos já referidos, foi a
última a entrar ao serviço. O objeto suspeito é pulverizado

com uma solução de ninidrina, a qual reage com os aminoácidos e proteínas da pele, adquirindo uma cor violeta e
assim é revelada a forma da impressão digital.
Muitos outros métodos existem que envolvem processos
químicos e físicos mas, da mesma forma que não existe o
crime perfeito, também não existe o método perfeito para
detetar impressões digitais, razão pela qual os cientistas
forenses têm de saber aplicar as diversas metodologias.

Curiosidade
O trabalho de um cientista forense está longe de ser só
analisar impressões digitais. Muitos outros vestígios podem
conter a chave do crime e um dos mais importantes e mais
facilmente recolhido é o cabelo! Um fio de cabelo pode
revelar a identidade de um suspeito (através da recolha do
famoso ADN) ou fornecer pistas sobre a possível causa de
morte – o cabelo é considerado um dosímetro biológico, uma
vez que a sua raiz e células retêm os elementos ou drogas
que circulam pelo sangue. Uma grande vantagem deste
tipo de análise em relação à análise ao sangue ou urina é
que estes elementos permanecem no cabelo por meses ou
mesmo anos – desde que o cabelo não seja cortado – sendo
por isso uma mais-valia para a investigação criminal. Aliás
foram análises ao cabelo de Napoleão Bonaparte que deram
origem à hipótese do “envenenamento por arsénio” como
causa da sua morte (hipótese atualmente descartada). O
elemento arsénio (As), na forma de óxido de arsénio (As2O3),
é bastante tóxico e foi um dos venenos mais utilizados até
ao século XIX (o óxido de arsénio era conhecido por “pó
da herança” uma vez que “acelerava” alguns processos!).

ll Fig. 20.3 Estrutura do cianoacrilato (acima) e da ninidrina
(abaixo), dois dos compostos utilizados para a revelação
de impressões digitais.

ll Fig. 20.4 Amostra de óxido de arsénio, indistinguível de
qualquer outro pó cristalino branco.
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Faça em Casa
Já aqui referimos vários compostos utilizados para revelar
impressões digitais. No entanto, falta-nos falar do método
mais antigo, mais utilizado e provavelmente mais conhecido
dos apaixonados pelas séries policiais: o método do pó
e pincel! Raro é o episódio em que o detetive que está
a investigar a cena do crime não começa de imediato a
recolher impressões com a ajuda de um pincel. Mas, antes
disso, tem ainda que calçar umas luvas para não contaminar
as provas do local! E é exatamente isso que propomos que
faça a seguir. Assim, está pronto a iniciar a investigação!

Material
•
•
•
•
•
•

Luvas
Pó talco
Pincel de maquilhagem
Folha/cartolina preta
Fita-cola transparente
Superfície lisa e escura com impressões
digitais (frasco de cor/tabuleiros/teclado do
PC, etc) (Para que a sua superfície contenha
impressões digitais de qualidade convém que
as mãos não tenham sido lavadas minutos antes
uma vez que o sabão pode destruir alguns
dos resíduos que queremos encontrar)

Procedimento
1.
2.
3.
4.

5.

Comece por colocar um pouco de pó talco num
recipiente largo onde seja fácil passar o pincel.
Calce as luvas para não contaminar a sua “prova”.
Passe o pincel pelo pó talco – mas cuidado
para o pincel não ficar com excesso de pó.
Espalhe agora o pó na superfície lisa, com a
ajuda do pincel e com cuidado para não fazer
muita pressão. (Se necessário, repita este passo
para as impressões ficarem cobertas com pó).
De seguida, remova algum excesso de pó
soprando ou com a ajuda do próprio pincel.

6. Cole a fita-cola sobre as possíveis
impressões digitais, pressionando
ligeiramente para não as danificar.
7. Retire a fita-cola e volte a colá-la, mas agora
sobre a cartolina preta que servirá de contraste
para uma melhor observação das impressões.

Resultado
A prova está recolhida, pronta a ser investigada e comparada
com as impressões digitais dos possíveis suspeitos!

O que aconteceu
O talco (Mg3Si4O10(OH)2), principal componente do pó talco,
é um mineral da família dos silicatos e entra também na
composição dos chamados “pós brancos” utilizados pelos
cientistas forenses para revelar impressões digitais. Este
método baseia-se no facto de as partículas destes pós aderirem
aos resíduos deixados pelas nossas impressões. Assim, este
método é essencialmente utilizado quando as provas são
recentes (os compostos que aderem mais facilmente são
também os mais voláteis e vão secando). Inicialmente, são
os resíduos de água das impressões que contribuem para a
adesão do pó, sendo que, à medida que o tempo passa, os pós
aderem, principalmente, aos compostos oleosos e gordurosos
deixados pelos nossos dedos. Para além dos “pós brancos”,
existem também os “pós negros” (à base de carvão), assim
como pós de alumínio, pós magnéticos ou pós fluorescentes.
A escolha do pó a utilizar depende da natureza da superfície
a investigar, das condições de temperatura e humidade do
local, assim como do próprio investigador.
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As aplicações da química analítica
estão, naturalmente, muito para
além da investigação criminal.
No Departamento de Química
da Universidade de Aveiro, a
investigação analítica tem um
campo de aplicações vasto,
mas vale a pena salientar o
desenvolvimento de ferramentas
analíticas que contribuem
para uma maior segurança
alimentar e para a proteção
da saúde humana e animal.
Um exemplo é o projeto
“FOODCHAIN” que estuda os
mecanismos de transferência
de elementos potencialmente
tóxicos entre o solo e as plantas,
de forma a permitir uma avaliação
mais eficaz do risco em áreas
agrícolas. Este estudo permitiu já a
definição de alguns limites críticos
de contaminação de metais para
solos agrícolas em Portugal.

NOTA DE SEGURANÇA
Esta experiência utiliza apenas sólidos e líquidos comuns.
As crianças deverão sempre ser supervisionadas por um
adulto responsável. Os autores e a Universidade de Aveiro
não assumem qualquer responsabilidade por danos ou
prejuízos sofridos em resultado das experiências descritas.
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