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Introdução 
Residuo de disparo de arma de fogo (GSR, do 
inglês Gunshot residue) são partículas formadas por 
material orgânico e inorgânico queimado ou 
parcialmente queimado liberados durante o disparo 
de uma arma de fogo, proveniente do precursor do 
projétil ou de materiais presentes no cano da arma, 
com diâmetro entre 0,5 e 10 mm. Componentes 
inorgânicos presentes no GSR são Pb, Ba e Sb. O 
teste com rodizonato de sódio é um teste indicativo 
para Pb mas não pode ser conclusivo para GRS.  
O objetivo desse trabalho é utilizar o reagente 
rodizonato como um teste de triagem para posterior 
análise por LA-ICP-MS que poderia ser empregado 
como técnica de confirmação. 

Resultados e Discussão 
Os disparos foram realizados pelo perito criminal, 
Sr. Deleon N. Corrêa, e o GSR coletado utilizando a 
fita esparadrapo normalmente utilizada pela Polícia 
Técnico-Científica do Estado de São Paulo. A arma 
utilizada foi um revolver marca Rossi, calibre 
.38, cartucho CBC SPL.Sobre a fita foi pulverizado 
uma solução tampão de tartarato e, posteriormente, 
uma solução de rodizonato de sódio 0,1% (m/v), 
dissolvido no mesmo tampão tartarato. As fitas 
foram então observadas em um estereoscópio a 
procura de regiões que apresentassem coloração 
avermelhada (complexo Pb-rodizonato). Após 
verificar a presença de partículas vermelhas, a fita 
foi levada a um equipamento de LA-ICP-MS. O 
laser operou com diâmetro de spot de 40 mm e 
velocidade de scan sobre a região de 40 mm s-1. O 
ICP-MS operou com uma vazão de Ar de 1,1 L  
min-1 no nebulizador, 1,8 L min-1 no gás de arraste e 
15 L min-1, potência de 1000W na bobina de 
radiofrequência e voltagem das lentes de 5,75V. 
Os analitos monitorados foram: 13C, 208Pb, 137Ba, e 
121Sb. O 13C é usado como padrão interno e o seu 

sinal obtido foi utilizado para normalizar o sinal dos 
demais analitos. 

 
Figura 1: Sinais obtidos para 208Pb, 137Ba e 
121Sb por LA-ICP-MS 

 

Observando a Figura 1, notamos que existem 3 
regiões distintas: 1ª – onde o laser está atingindo 
apenas a fita, apresentado um baixo sinal de Pb e 
nenhum para os demais; 2ª – onde o sinal para os 
três analitos aumenta, representando o laser 
ablando a partícula avermelhada, o que caracteriza 
um GSR; 3ª – representa o momento no qual o 
laser retornou a ablar apenas a fita, retornando as 
condições da região 1. 

Conclusões 
Apesar de não ser um teste conclusivo, a reação 
com rodizonato mostrou-se um teste de triagem 
bastante adequado para a análise de resíduos de 
disparo de armas de fogo, pois permite selecionar 
previamente as regiões a serem analisadas por LA-
ICP-MS. 
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