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Veja como a perícia coletas impressões digitais. [ pág 2]

Entenda o que balística. [pág 2]

Veja como fazer para verificar manchas de sangue na cena do crime.
[pág 2 e 3]

Veja o Invisível. [pág 3]
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Não jogue esse impresso em via pública.4

Entenda o que significam as palavras em negrito e aprenda mais acessando:

www.fisica.alegre.ufes.br/jornal-do-pibid

Nos dias 8 e 9 de novembro de 2014, ocorrerá o EENNEEMM, com início às 13h, horário
oficial de Brasília-DF, em todas as unidades da Federação. Não deixe de conferir seu
local de prova.

NOTÍCIAS

Como podemos inferir a velocidade de um carro com base nas marcas de
pneu que ele deixa durante uma freada?

QUESTÃO DESAFIO

RACHA-CUCA
CAÇA-PALAVRAS
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VER O INVISÍVEL

COLETANDO DIGITAIS
Imagine a cena de um crime que foi
modifica onde manchas de sangue
foram removidas para ocultar as
provas. Como identificar vestígios de
sangue em um local, onde o crime já
ocorreu a dias, meses e até anos?
Talvez você já tenha visto em filmes ou
seriados, na cena do crime os peritos
espalham no local um líquido,
chamado lluummiinnooll. Dai apagam as luzes
e utilizam uma lluuzz uullttrraavviioolleettaa ou lluuzz
nneeggrraa. Alguns locais apresentaram a cor
azul fluorescente. Essa cor indica que
ali havia sangue. O luminol foi
inventado em meados de 1928 por HH..
OO.. AAllbbrreecchhtt, um químico alemão e
consiste em uma substância química
que misturada a áágguuaa ooxxiiggeennaaddaa entra
em contato com o sangue, gera uma
reação rápida de qquuiimmiioolluummiinneessccêênncciiaa,
na cor azul fluorescente. Existe uma
versão brasileira do luminol,
desenvolvido na UUnniivveerrssiiddaaddee FFeeddeerraall
ddoo RRiioo ddee JJaanneeiirroo ((UUFFRRJJ)), pela equipe do
pprrooff.. CCllaauuddiioo CCeerrqquueeiirraa LLooppeess.. O
lluummiinnooll nnaacciioonnaall diferente do luminol
tradicional, é mais barato e descarta a
necessidade de luz especial para
detectar as manchas de sangue.
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UUMM EESSTTUUDDOO EEMM VVEERRMMEELLHHOO e azul

Imagine se você pudesse enxergar no
escuro? Para isso você não precisa ser
um x-men ou ser um elfo, mas precisa
de tecnologia. Já na Segunda Guerra
Mundial haviam aparatos que permitiam
aos soldados enxergar no escuro.

BALÍSTICA FORENSE

Figura 2 - Movimento de
uma bala.

Figura 3 - Fotografia iinnffrraavveerrmmeellhhaa. Acima
papel carbonizado e abaixo a foto IR.

Na época, um tipo de dispositivo
amplia o pouco de luz visível já
existente no ambiente, como por
exemplo, a luz das estrelas no caso de
um ambiente aberto. Outro tipo de
equipamento tinha um conceito
diferente, funciona lendo o calor
emitida pelos corpos. Essa leitura é
feita medindo a rraaddiiaaççããoo
iinnffrraavveerrmmeellhhaa, ou em inglês infrared
radiation (IR). Estes sensores são muito
usados em perícia forense, pois podem
detectar buracos escondidos, ou se um
lugar foi escavado recentemente
mesmo que não exista indício
evidente, fotografias IR podem ser
usadas para detectar fraudes bancárias
ou ainda descobrir o que está escrito
em papeis queimados. As imagens IR
também tem destaque na medicina,
mas isso é assunto para outra edição.

Figura 1 - Digital revelada
usando vapor de iodo.

A Datiloscopia é um processo pelo qual
seres humanos são identificados pelas
suas IPL (Impressões Digitais Latentes).
Uma das técnicas utilizadas na
Datiloscopia é a de
VAPOR DE IODO. O iodo é uma
substância capaz de mudar do estado
sólido diretamente para o gasoso
(SSUUBBLLIIMMAAÇÇÃÃOO) ao absorver calor, pois
ao receberem certa quantidade de
energia, as partículas de iodo são
capazes de se desprender-se uma das
outras, sem que haja atração das outras
partículas capaz de influenciar nesse
processo. Seu vapor, ao entrar em
contato com a IPL cria uma marca
marrom-amarelada.

Existem outras técnicas, dentre elas
estão a TTÉÉCCNNIICCAA DDOO PPÓÓ,
CCIIAANNOOCCLLIILLAATTOO e o PPÓÓ MMAAGGNNÉÉTTIICCOO e
para saber mais sobre elas procure a
versão online deste jornal.
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Física ao seu redor

A balística é estudada na Mecânica,
uma das áreas da Física, que aborda o
movimento de projéteis. Já a balística
forense é a área que estuda armas de
fogo, trajetória da bala, marcas,
explosão e impactos para descobrir o
tipo de arma usada, a distância do
atirador e outros efeitos dos tiros
durante um crime cometido, seja esse
crime um assassinato ou um assalto,
por exemplo. A ttrraajjeettóórriiaa da bala sofre
influência do ângulo, da velocidade de
saída, da resistência do ar, da ffoorrççaa ddaa
ggrraavviiddaaddee, do sentido e da velocidade
do vento. Para saber mais acesse a
versão online.

Figura 4 -
Pegada

identificada com
luminol .




