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Introdução 

O crime de contrafação de moeda nacional tem 

recebido atenção das Instituições nos últimos anos. 

Embora se observe um decréscimo no número de 

apreensões de notas falsas recentemente no Brasil 

(média de 450 mil por ano
1
), ainda se pode inferir 

grande quantidade de notas falsificadas que estão 

circulando no sistema econômico. Soma-se ainda o 

fato de os bandidos se utilizarem cada vez mais de 

tecnologias avançadas de impressão e cópia, sendo 

assim o estudo e aperfeiçoamento de metodologias 

contra este crime de crucial importância. Neste 

trabalho Easy Ambient Sonic-Spray Ioniazation Mass 

Spectrometry (EASI-MS
2
) foi aplicada para 

caracterizar e identificar notas falsificadas de 

maneira não destrutiva e sem preparo de amostra. 

Os resultados obtidos evidenciam espectros com 

perfis químicos característicos, sendo possível a 

identificação da nota falsa, bem como a 

rastreabilidade da impressora utilizada na 

contrafação. 

Resultados e Discussão 

Considerando o conjunto de cédulas da Segunda 

Família do Real (R$100, R$50, R$20 e R$10) foram 

examinadas cédulas autênticas, cédulas falsificadas 

apreendidas pela Policia Civil (PC) de São Paulo e 

cédulas impressas com as impressoras Minolta, 

Riccoh e Ploter. Os espectros de massas EASI-MS 

foram adquiridos no modo positivo de análise em 

um equipamento monoquadrupolo (LCMS- 2010EV -

Shimadzu Corp., Japan) na janela de 100-1000 m/z. 

A fonte EASI foi operada com N2 a pressão de 30 

bar e vazão do solvente da ordem de 20 L min
-1

. O 

perfil químico obtido para as cédulas autênticas se 

observou a presença dos íons diagnósticos 

correspondentes ao plastificante bis(2-etihexil)ftalato  

detectado como [M + H]
+
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+
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413, [M + K]
+
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+
: m/z 803 e [2M + 

K]
+
: m/z 819. Para as cédulas verdadeiras ainda 

foram observadas íons com a razão m/z 304 e 235 

se podendo associar à cocaína e lidocaína, [M + H]
+
  

 

 

respectivamente, indicando contaminação devido ao 

consumo da droga com  o uso da cédula. O perfil 

químico das cédulas de R$100 e R$50 falsas 

apreendidas pela PC apresentou perfil químico 

claramente diferenciado das cédulas verdadeiras. 

Observaram-se distribuições oligoméricas de íons 

separados por unidades de repetição de m/z 44 nas 

notas falsas. Para a impressora do tipo sistema jato 

de tinta Ploter se observou uma correspondência 

com o perfil químico das cédulas falsas apreendidas  

pela PC. A distribuição oligomérica de íons 

separados por unidades de repetição m/z 44 é 

característica de polímeros do tipo PEG (polietileno 

glicol), que é frequentemente utilizado na 

composição de tintas de impressão jato de tinta 

como solvente e como lubrificante para as cabeças 

de impressão
3
. Os estudos indicaram que a 

correspondência entre as cédulas falsas 

apreendidas e impressas pelo sistema jato de tinta 

correspondem ao espectro do Surfinol que é um 

surfactante que apresenta o PEG em sua 

constituição. Nesta comparação foi possível dizer 

que as cédulas falsas analisadas foram impressas 

por sistema jato de tinta. 

Conclusões 

A técnica EASI-MS se mostrou capaz na 

identificação de cédulas falsas bem como na 

rastreabilidade do tipo de impressora utilizada. 

EASI-MS pode ser implementada em rotinas de 

análises forenses por se tratar de técnica versátil, 

não exigindo preparo de amostra preservando a 

amostra forense. 
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