
 
 

O uso de látex líquido para remoção de 
fuligem do fogo e da impressão digital. 

Desenvolvimento com ninhidrina  

 

 
Susan Wright Clutter,1 M.F.S.; Robert Bailey1; Jeff C. Everly,1 B.S.; and Karl Mercer,1 B.S. 

 
 

Novembro, 2009 
 
 

Antonio Maciel Aguiar Filho 

 
 



OBJETIVO: 

 Buscar através de novos métodos coletas de 
evidências forences em cenas especiais de 

incêndio. (DNA e Impressões  digitais) 



INVESTIGACÃO DE INCÊNDIO 

 Nos USA, 2006: 

 11.300 milhões de dólares 

 Mataram 3.245 pessoas  

 Estima-se 51.500 incêndios foram 
classificadas como intencionalmente 



DIFICULDADES NA PERICIA DE INCENDIO 

 Altas temperaturas; 

 Supressão de água e posterior revisão para 
manter o fogo de re-ignição, o que prejudica 
ainda mais a cena; 

 A maioria das classes de investigação de 
incêndio estão concentrados principalmente em 
avaliar a causa e origem de um incêndio, e não 
necessariamente em como encontrar o 
criminoso . 



A IMPORTÄNCIA DA FULIGEM 

 Harper -usou fuligem de um bico de Bunsen 
para desenvolver uma impressão digital sobre 
uma lâmina de vidro, e publicou seus resultados 
em 1938; 

 Harper-pesquisa com aquecimento e deposição 
de fuligem em impressões digitais em uma lata 

com um temperatura de c. 500 C.Enxague. 

 Um artigo de 1994 no Fingerprint Whorld 
sugeriu que a fuligem pode na verdade, 
proteger a impressão digital e depósitos 
remanescentes de calor elevado. 

 



TÈCNICAS 

 Microsil 

 Aplicação de hidróxido de sódio(vidro-enxague) 

 Aplicação de látex líquido  



Aplicação de látex líquido  

 Uso de um pulverizador de tinta para aplicar 
vários camadas de látex líquido sobre uma 
superfície previamente coberto de fuligem. 

 Quando o látex seca, decalca removendo boa 
parte da fuligem ao mesmo tempo mantendo a 
superfície intacta para respingos de sangue 
potencial ou a impressão digital. 



Pulverização de látex líquido sobre placa de gesso 



Estudo Estados Unidos/Academia -Virginia 

 Proposito: responder às seguintes perguntas: 

   É a aplicação do látex um processo adequado 
para remover a fuligem do fogo em cenas sem 
destruição de quaisquer impressões digitais 
latentes, potencialmente remanescentes provas? 

 O aplicativo de Ninhydrin é capaz de revelar as 
impressões digitais que possam sobreviver aos 
efeitos térmicos do fogo após a remoção de 
fuligem? 



Materiais e Métodos 

 
 Gesso acartonado não tratada (drywall) 

e um painel de vidro da janela; 

 Treze conjuntos de uma palma de "resíduos de 
impressões digitais foram intencionalmente colocados 
em treze áreas de uma placa de drywall; 

  O painel de vidro foi revestidos de impressões digitais 
latentes, bem mas estes não foram marcadas; 

 Um frasco de sangue foi pulverizado com uma seringa 
sobre as superfícies. 



 Os itens foram fotografados antes da gravação, 
mostrando as localizações das impressões e os respingos 
de sangue; 

 Limite máximo 538 C ou 1000 F; 

 Fuligem alta(segunda tentativa); 

 Quatro aplicações de pulverização sobre as superfícies, 
com 20 minutos de tempo de secagem entre as 
aplicações. Após o final da aplicação, uma outra de 30 
minutos de tempo de secagem foi atribuído e as 
amostras foram fotografadas novamente antes do 
levantamento e aplicação de ninidrina. 



Preparação de ninidrina 

 5 g cristais Ninhydrin foram dissolvidas em 45 mL de etanol, 
e, em seguida, 2 mL de acetato de etila foi adicionado, seguido de 5 
ml de ácido acético glacial.  

 A solução foi misturada por cerca de 15 min., dissolvendo todos os 
cristais. Um litro de HFE 7100 (3M Chemical Company, St. Paul, MN) 
solvente foi adicionado à Ninidrina e após agitação se constituindo 
em uma solução leitosa amarela. 

  O veículo foi deixado em repouso por 30 min., e então a solução foi 
colocado em um frasco de vidro castanho duas semanas antes de 

usar.  



Resultados e Discussão 

 

 Aplicação de fuligem no gesso mostrou-se 
eficiente na revelação de impressão. 

 Constatou-se, no entanto, que os resíduos 
foram, aparentemente, a partir de anterior 
manipulação do gesso. 



A impressão da palma parcial de fuligem 
fotografados antes da aplicação do látex 



Conclusão 

 
 A aplicação do látex liquido removeu com sucesso a 

maioria da fuligem das superfícies em gesso e vidro. 

 Este processo mostrou-se muito 
útil na remoção de fuligem para ver respingos de sangue 
subjacente, com vista a eventual análise de DNA ou para 
o processamento de superfícies para coleta de 
impressões digitais. 

 A aplicaçao de ninidrina entretanto nao atendeu a 
expectativa na revelaçao de impressões apos o uso do 
latex, mesmo assim, os autores sugerem novas 
pesquisas, bem como, o uso de outros reagentes 
químicos de impressões digitais, tais como um Revelador 
Físico e DFO 



FIM 

Obrigado 
 

Feliz aquele que transfere o que sabe 
e aprende o que ensina.  

(Cora Coralina) 
 


