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Introdução 

Este trabalho propõe um novo método de coleta e 
identificação de resíduos de disparos de armas de 
fogo (GSR - gunshot residues), medindo-se as 
concentrações de chumbo (Pb), bário (Ba) e 
antimônio (Sb) liberados após 1, 3 e 6 disparos,  
pela técnica de espectrometria de emissão óptica 
por plasma acoplado Indutivamente (ICP OES). O 
trabalho dividiu-se em duas etapas. Na primeira 
investigou-se a melhor região de coleta da mão 
(palma, dorso, pinças palmar e dorsal) em homens 
e mulheres, utilizando-se swab embebido em uma 
solução de EDTA 2% como coletor. 

[1]
 Na segunda 

avaliou-se a influência de diferentes coletores: 
swab em EDTA 2%, swab em água, swab puro, fita 
adesiva, fita dupla face, esparadrapo e o coletor 
Scotch (Fita usada pela Polícia). As etapas 1 e 2 
foram realizadas em triplicata utilizando revólver 
Taurus calibre.38 e a influência do número de 
disparos e da lavagem da mão dos atiradores foram 
estudadas.  

Resultados e Discussão 

Na Figura 1 são apresentadas às concentrações de 
GSR encontrados em mãos masculinas e 
femininas. Observa-se que em ambos os casos 
houve um aumento da concentração de Pb, Ba e 
Sb em função do aumento de disparos, sendo que a 
concentração de GSR encontrado no homem é 
maior do que na mulher. Além disso, o Pb é o 
elemento encontrado em maior concentração, 
mesmo após a lavagem das mãos. Observa-se 
também que as regiões que apresentaram maiores 
concentrações foram às pinças palmar e dorsal, 
mesmo após a lavagem, e deste modo estas 
regiões foram às escolhidas para o procedimento de 
coleta na próxima etapa. Na Figura 2 são 
apresentadas as análises dos coletores. Os 
resultados mostraram que o swabs apresentaram 
maiores concentrações dos 3 elementos, quando 
comparado com as fitas, além de não apresentar 
efeito de matriz (concentrações acima do limite de 
detecção). Desta forma, analisando as 
concentrações encontradas antes e depois da 

lavagem para os swabs, verificou-se que o coletor 
swab puro apresentou as melhores concentrações 
para os elementos Pb, Ba e Sb. Nesta etapa, foi 
avaliado também a presença do alumínio (Al), por 
ser um elemento também presente em revólveres e 
um possível interferente do Pb em ICP OES. 
 
 
                                                   
                                        
 
 
 
 
 
 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Concluiu-se a partir dos estudos realizados até o 
momento, que foi possível determinar 
concentrações de Pb, Ba e Sb, na ordem de ppb, 
em ICP OES para GSR, utilizando como coletor o 
swab puro. 
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Figura 2: Gráfico 
em coluna para 
análise de coletores. 

Figura 1: Gráfico 3D 
para os elementos 
Pb, Ba e Sb. 
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