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DFO COMO REVELADOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS LATENTES EM 

SUPERFÍCIES POROSAS TIPO TELHA COLONIAL 

 

RESUMO: As impressões digitais são utilizadas há mais de um século como vestígio 

para determinação da identidade de pessoas criminosas. Os peritos em papiloscopia 

utilizam vários métodos, físicos ou químicos, para revelar as impressões apostas em 

diversas superfícies. Constituídas por diferentes compostos, os aminoácidos de 

origem écrina destacam-se como um dos principais alvos moleculares para a 

revelação das impressões digitais em materiais porosos. Há diversos tipos de 

superfícies onde estas impressões digitais podem ser fixadas e, para cada tipo – 

poroso ou não poroso – há um método específico de revelação. O diazofluoreno 

(DFO) é um análogo sintetizado de ninidrina, que reage com os aminoácidos 

presentes nas impressões digitais emitindo fluorescência após excitação com luz 

azul. Apesar de seu uso em superfícies porosas ser bem documentado na literatura, 

algumas são consideradas exóticas, como aquelas constituídas de materiais de 

construção. Assim, o objetivo do presente trabalho é avaliar a revelação de 

impressões digitais em superfícies dessa natureza, usando como suporte primário 

telhas coloniais constituídas de barro aquecido. Para a realização do trabalho foram 

utilizadas as impressões digitais de 20 voluntários (10 do sexo feminino e 10 do sexo 

masculino) apostas nas superfícies testadas. Foram realizados dois experimentos, 

onde os voluntários passaram por uma estimulação de sudorese para a aposição 

das impressões digitais em folha de papel A4 (controle) e telha colonial de barro. O 

DFO foi borrifado nas superfícies e foram incubadas por 20 minutos a 100 ◦C. No 

primeiro experimento, 70% das impressões digitais em folha de papel A4 poderiam 

ser utilizadas para identificação humana, contudo, na telha colonial de barro apenas 

8%. No segundo experimento, 73% e 1% das impressões digitais geradas em folha 

de papel A4 e telha colonial, respectivamente, poderiam ser utilizadas para 

identificação humana. O DFO é um reagente capaz de revelar impressões digitais 

em telhas, contudo, a qualidade das impressões prejudica o processo de 

identificação humana. Nesse contexto, os fatores transferência devem ser estudados 

para uso do DFO em superfícies porosas consideradas exóticas. 

Palavras – Chave: Impressões latentes; impressões digitais; superfície porosa; 

diazofluoreno. 

 



 

INTRODUÇÃO  

Ao longo do desenvolvimento da humanidade a identificação era voltada para 

a determinação de posses de determinados bens considerados pessoais como 

escravos, animais e objetos, logo, ela operava atendendo aos direitos civis dos 

cidadãos. A identificação criminal somente foi iniciada posteriormente devido à 

necessidade do homem em identificar pessoas nocivas à sociedade; com isso, 

frente às necessidades da vida moderna cada vez mais é requisitada a identificação 

forense, de maneira rápida e segura [1]. 

As impressões digitais têm sido utilizadas como prova de identificação há 

mais de 100 anos. Os primeiros casos criminais que usaram as impressões digitais 

“visíveis” como provas foram apostas em substâncias como sangue, graxa ou tinta. 

No entanto, o número de impressões digitais recuperadas em cenas de crime foi 

aumentado significativamente a partir da descoberta de técnicas capazes de 

melhorar a revelação de impressões consideradas “invisíveis”, que podem ser então 

localizadas e fotografadas [2]. 

  A papila é uma pequena crista de formação neurovascular, podendo conter 

corpúsculos do tato ou vasos sanguíneos que se forma a partir da parte mais 

profunda da pele, a derme, formando relevos irregulares na camada mais superficial, 

a epiderme, que serve também para aumentar a aderência entre estas duas 

camadas [3]. As impressões digitais, que são padrões das cristas de fricção 

epidérmicas presentes em dedos, palma das mãos e plantas dos pés, fazem parte 

de nossa vida diariamente, e se caracterizam por formarem estruturas quase 

paralelas em configurações distintas entre indivíduos, sendo únicas e imutáveis [4], 

tornando então, uma espécie de código de identificação pessoal. 

Impressões latentes são as detectáveis através de processos físicos ou 

químicos projetados para revelar o resíduo da impressão papilar [5].  Os métodos 

químicos são aqueles que utilizam um reagente não colorido que reage 

quimicamente, com modificação de sua estrutura, com componentes das 

impressões latentes resultando em um produto colorido ou fluorescente, como 

soluções reveladoras, fixadores, reagentes fluorescentes ou corantes biológicos 

[8,9]. 

Dentre os componentes das impressões digitais encontram-se os de origem 

écrina (secretados por glândulas sudoríparas), como os aminoácidos. Estes são 



 

considerados os componentes da impressão digital com importância primária uma 

vez que aproximadamente 700-900 g de substâncias são secretadas ao longo de 24 

horas por essas glândulas. De acordo com Dominick et al. [10], as impressões 

digitais de origem écrina geralmente apresentam um contraste mais elevado do que 

aqueles de natureza sebácea, devido às concentrações mais elevadas de 

aminoácidos e sais nas secreções.  

A correta identificação do tipo de superfície onde se encontra uma impressão 

digital é de extrema importância para o seu estudo e decisão da melhor técnica de 

revelação a ser empregada. As superfícies são geralmente divididas em dois tipos: 

porosa e não porosa. Superfícies porosas são geralmente absorventes e incluem 

materiais como tijolos, papel, papelão, madeira e outras formas de celulose. Para 

estas superfícies as melhores técnicas são as que utilizam substâncias que reagem 

com aminoácidos. Já as superfícies não porosas são aquelas ditas como superfícies 

lisas. Estas superfícies repelem umidade e muitas das vezes aparecem polidas, 

como vidro, metal, plástico, madeira envernizada ou pintada. Impressões latentes 

sobre estas superfícies são mais suscetíveis ao dano, pois o resíduo da impressão 

digital se deposita sobre a superfície tendo maior contato com agentes externos [5]. 

Os aminoácidos provenientes das secreções da pele são extremamente 

importantes quando se busca impressões latentes em superfícies porosas. Esses, 

quando transferidos para uma superfície porosa ligam-se fortemente às fibras que o 

compõe. Impressões digitais formadas dessa forma podem permanecer em boas 

condições por um longo período de tempo [11]. 

O diazofluoreno (DFO)  é um análogo sintetizado de ninidrina e reage com as 

aminas primárias constituintes dos aminoácidos. Após a reação o DFO forma um 

produto vermelho que é luminescente quando excitado no  entre 495-550 nm  

[11]. Inicialmente, o DFO reage com o aminoácido de modo a formar uma imina, a 

qual é submetida à hidrólise e descarboxilação, para formar uma amina aromática. 

Esta amina então reage ainda com um excesso de DFO para produzir um produto 

roxo (Figura 1) [12]. Ao contrário da reação com ninidrina, para esta reação ocorrer, 

calor deve ser aplicado usando uma estufa (20 min a 100 ◦C [13]), ou um calor seco 

(10s a 180 ◦C [14]). É importante ressaltar que o calor prolongado, as temperaturas 

elevadas e a umidade devem ser evitados, pois têm um efeito negativo sobre a 

geração de luminescência [15,16]. A observação de substâncias luminescentes 



 

proporciona uma maior visibilidade da impressão revelada do que aquela obtida com 

o uso de ninidrina que gera um produto colorimétrico [15, 17 – 20].  

 

 

 

 

 

Na literatura há registro sobre a aplicação do reagente em diversas 

superfícies porosas. Entretanto, materiais de construção, como cimento, tijolos e 

telhas coloniais, que são corriqueiramente encontrados em locais de crimes no 

Distrito Federal, são superfícies porosas exóticas, cuja revelação de impressões 

digitais é complicada. Assim, estudos sobre a revelação de impressões nestes 

materiais contribuirão de maneira significativa para a obtenção destes vestígios, 

aumentando a possibilidade de identificação de pessoas no contexto criminal. 

 

OBJETIVO 

Avaliar o potencial de revelação do DFO em superfícies porosas comuns e 

exóticas, folha de papel A4 branca e telha colonial de barro, visando a comparação 

qualitativa das impressões digitais reveladas de acordo com a possibilidade de sua 

utilização em confronto entre impressões digitais (comparação).  

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado entre os meses de agosto e novembro do ano de 2013, 

no Centro Universitário do Distrito Federal, em colaboração com o Instituto de 

Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal- II/PCDF, localizados em Brasília, no 

Distrito Federal, Brasil. Foram estudadas impressões digitais de 20 voluntários, 

sendo 10 homens e 10 mulheres que concordaram com os procedimentos utilizados 

mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE- 

aprovado pelo Comitê de Ética do UDF. Para avaliar a revelação de impressão 

Figura 1. Revelação de impressões papilares em superfície porosa. Foi aplicado o reagente diazofluoreno (DFO) a 

folha de papel A4 branca. A coloração roxa observada é resultado da reação entre o DFO e os aminoácidos presentes 

na impressão latente. 



 

digital em superfícies porosas usando o reagente fluorescente DFO na concentração 

de 0,5 mg/ml solubilizado em metanol (100 ml), acetato de etila (100 ml), ácido 

acético (50 ml) e éter de petróleo (q.s.p. 1 l), foram utilizadas como modelo duas 

superfícies primárias: papel comum (A4) e telhas coloniais feitas de barro. Os 

voluntários, para estimular a produção de suor, calçaram luvas sem talco nas mãos 

e permaneceram calçadas por 5 minutos, e em seguida, retiraram as luvas e 

esfregaram as mãos para homogeneizar a quantidade de suor presente na pele e 

depositaram as impressões digitais na folha de papel A4 e na telha de barro. 

 

DESENVOLVIMENTO 

No primeiro experimento, realizado com 10 voluntários, sendo 5 mulheres e 5 

homens, o procedimento de estimulação de suor foi realizado somente uma vez, 

pois uma das mãos foi destinada a aposição de impressões digitais na folha de 

papel A4 e a outra destinada a aposição de impressões digitais na telha de barro. Já 

no segundo experimento, realizado com a mesma quantidade de indivíduos, o 

procedimento de estimulação de suor foi realizado duas vezes, de forma que as 

duas superfícies, folha de papel A4 e telha de barro, tivessem ao final da aposição 

dez (10) impressões digitais. Em seguida, cada voluntário recebeu um questionário 

de anamnese contendo as seguintes perguntas: nome, idade, altura, peso, uso de 

cosméticos, prática de atividades físicas, quantidade e tipo de dieta alimentar, horas 

de sono, uso de drogas lícitas (cigarro e álcool) e de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análise de impressões 

digitais utilizando LASER – a) e b) 

Utilização do laser verde para análise; 

c) e d) Visualização das impressões 

digitais com o auxílio do filtro 

vermelho para aquisição das imagens 

das impressões digitais. 



 

Após o procedimento de aposição das impressões digitais latentes nas 

superfícies de estudo, foi borrifada a solução reveladora fluorescente de DFO. Após 

a volatilização dos solventes, estas foram incubadas por 20 minutos a 100 ºC. Em 

seguida, visualizadas com auxílio de laser de cor verde (especificação: Tracer 

System 532nm, Coherent) (figuras 2.a e 2.b). As impressões digitais reveladas foram 

digitalizadas por meio de fotografia usando máquina fotográfica com alta resolução e 

filtro de cor vermelha (figuras 2.c e 2.d) acoplado a objetiva.  

 

RESULTADOS 

Os resultados do primeiro experimento são exibidos na tabela 1. Na folha de 

papel A4, 92% das impressões digitais dos indivíduos testados geraram impressões 

digitais reveláveis com DFO, sendo que apenas 70% poderiam ser usadas para 

confronto (figura 3.a). Contudo, em telha 40% geraram impressões digitais, sendo 

que apenas 8% possuíam qualidade suficiente para realização de confronto (figura 

3.b). Quando comparados em relação ao sexo dos indivíduos, foi possível observar 

que o sexo feminino obteve uma maior quantidade de impressões reveladas em 

folha de papel A4 e em telha, e com possibilidade de confronto em folha de papel 

A4. Quanto à revelação com possibilidade de confronto em telha a quantidade de 

impressões digitais entre os sexos foi a mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Impressões digitais reveladas com 

diazofluoreno (DFO).  a) Impressão digital do 

indivíduo 10 do primeiro experimento revelada 

em folha de papel A4. Pode ser usada para 

confronto; b) Impressão digital do indivíduo 1 

do primeiro experimento revelada em telha 

colonial de barro. Pode ser usada para 

confronto; c) Impressão digital do indivíduo 10 

do segundo experimento revelada em folha de 

papel A4. Pode ser usada para confronto; d) 

Impressão digital do indivíduo 7 do segundo 

experimento revelada em folha de papel A4 

sem condições para confronto. 

 



 

Tabela 1. Revelação de impressão digital latente em superfícies porosas 

utilizando o reagente fluorescente DFO. Foram usados como modelo o papel 

branco A4 e telha colonial (barro aquecido).  Os resultados apresentados na 

tabela referem-se ao EXPERIMENTO 1. 

 

Em contra partida, após a análise dos dados coletados no segundo 

experimento, os resultados demonstraram que, em papel, todas as impressões 

digitais dos indivíduos testados geraram impressões digitais reveláveis com DFO, 

contudo, somente 73% estavam com qualidade suficiente para serem usadas em 

exames de confronto entre impressões (figura 3.c). Na telha 90% dos indivíduos 

geraram impressões reveláveis, entretanto, apenas 1% estavam com qualidade 

suficiente para serem usadas em exames de confronto. Em relação a revelação não 

foi possível observar variação nos valores de impressões digitais reveladas entre os 

sexo nas superfícies testadas. Contudo, o sexo masculino gerou mais impressões 

com qualidade suficiente para exames de confronto nas duas superfícies testadas. 

 

Tabela 2. Revelação de impressão digital latente em superfícies porosas 

utilizando o reagente fluorescente DFO. Foram usados como modelo o papel 

branco A4 e telha colonial (barro aquecido).  Os resultados apresentados na 

tabela referem-se ao EXPERIMENTO 2. 

Indivíduo Sexo 

Papel Telha colonial (barro aquecido) 

Impressões 

reveladas 
Confronto 

Impressões 

reveladas 
Confronto 

1 M 5 5 5 2 

2 M 1 1 1 0 

3 F 5 1 2 2 

4 M 5 5 0 0 

5 F 5 3 2 0 

6 F 5 5 0 0 

7 F 5 5 4 0 

8 F 5 5 3 0 

9 M 5 0 0 0 

10 M 5 5 3 0 

Efetividade 

relativa  
  92% 70% 40% 8% 



 

 

Com isso, analisando as impressões digitais dos 20 indivíduos, pode-se inferir 

que somente 5% das impressões analisadas poderiam ser usadas para exames de 

confronto. Com a análise dos resultados de acordo com o sexo dos indivíduos 

(gráfico 1), foi possível observar que o sexo feminino gerou maior número de 

impressões digitais reveladas em folha de papel A4 e em telha de barro, enquanto o 

sexo masculino obteve maior número de impressões digitais com qualidade para 

exames de confronto em ambas superfícies testadas.  

 

 

 

 

 

Indivíduo  Sexo 

Papel Telha colonial (barro aquecido) 

Impressões 

reveladas 
Confronto 

Impressões 

reveladas 
Confronto 

1 M 10 10 10 1 

2 M 10 7 10 0 

3 F 10 7 5 0 

4 F 10 10 10 0 

5 M 10 7 6 0 

6 M 10 10 10 0 

7 F 10 0 10 0 

8 F 10 2 10 0 

9 M 10 10 9 0 

10 F 10 10 10 0 

Efetividade 

relativa    
100% 73% 90% 1% 

Gráfico 1. Comparação de revelações e confrontos de acordo com o sexo e os dois experimentos realizados. 



 

Objetivando melhorar a metodologia, é necessário compreender os 

mecanismos que limitam a aposição. A perspectiva é realizar novamente, com os 

mesmos indivíduos a aposição de impressões digitais, com e sem indução de 

sudorese palmar para comparação dos resultados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia aplicada se mostrou eficaz no que se refere à revelação, 

porém não foi eficaz o suficiente com relação à qualidade de impressão digital 

revelada na telha, dificultando o confronto pericial. Estudos sobre aposição de 

impressões digitais e as variáveis que a limita devem ser realizados para a 

compreensão dos resultados de maneira minuciosa, como pressão exercida sobre a 

superfície, quantidade de sudorese, nível de porosidade das superfícies, dentre 

outras, para então ser alcançado um número maior de revelação de impressões 

digitais que podem ser utilizadas para confronto na superfície exótica testada, 

podendo ser estendido para outros materiais. 
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