
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)/ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT) em implantação 

UNIDADE ACADEMICA ESPECIAL DE FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

ANA CAROLINA BOACINA DE FREITAS 

 

 

 

 

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS A BASE DE TITÂNIO OBTIDOS 

PELO MÉTODO DOS PERÓXIDOS OXIDANTES COM POTENCIAL USO NA 

CIÊNCIA FORENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALÃO – GO 

2022



I 
 



II 
 

 

 

 

 



III 
 

ANA CAROLINA BOACINA DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS A BASE DE TITÂNIO OBTIDOS 

PELO MÉTODO DOS PERÓXIDOS OXIDANTES COM POTENCIAL USO NA 

CIÊNCIA FORENSE 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Extas e Tecnológicas, da Unidade 

Acadêmica Especial de Física, da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) / Universidade Federal 

de Catalão (UFCAT) em implantação, como 

requisito para obtenção do título de Doutor em 

Ciências Exatas e Tecnológicas. Área de 

concentração: Metodologia da Ciência e 

Engenharia de Materiais. Linha de pesquisa: 

Caracterização e Desenvolvimento de Moléculas 

e Materiais 

Orientador: Dr. Cristiano Morita Barrado 

 

 

 

CATALÃO - GO 

 2022 

 



IV 
 

 

 

 



V 
 

 

 

 



VI 
 

 

 



VII 
 

Os Programas de Pós-Graduação stricto sensu em funcionamento na Universidade 

Federal de Catalão (UFCAT), em virtude de procedimentos técnicos relacionados à CAPES, 

continuam provisoriamente vinculados à Universidade Federal de Goiás (UFG), por isso, todos 

os elementos pré-textuais do trabalho apresentado estão identificados como Universidade 

Federal de Goiás/Universidade Federal de Catalão em implantação, em função da migração da 

BDTD ter ocorrido a partir de 16 de agosto de 2021, assim como pelo fato das pesquisas e 

produtos serem realizados na UFCAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu irmão 

Fabiano Boacina por ser minha fonte de 

inspiração e por ter me incentivado a entrar na 

faculdade, onde foi o início de tudo. Sou grata a 

você por ter acreditado em mim. 

“Try not! Do or Do Not. There is no try!” 

Yoda 

 



IX 
 

Agradecimentos 

Todos meus agradecimentos a Deus, meu melhor amigo, que me carregou nos braços nos 

momentos mais difíceis e me lembrou quem eu sou.  

Meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu. Então meus sinceros agradecimentos a 

mim mesma, por não ter desistido diante de tantas tribulações.  

Aos meus pais, Manuel e Vilma, por todo o esforço e incentivo pela minha formação. 

Ao meu irmão Fabiano Boacina, meu ponto de paz e harmonia. Obrigado por me levar sempre 

para perto de Deus. 

A minha irmã Silvana Boacina por me arrancar sempre as melhores risadas e por todos os 

momentos de alegria regados com muito amor e cerveja. 

Aos meus tios Josué Boacina e Cleonice por sempre me encorajarem nos momentos difíceis. 

Aos amigos que a UFG me deu, quero aqui eternizá-los: a Ariadne por me amparar em tantos 

momentos de “surtos”. O Evandro, por me proporcionar sempre o melhor entretenimento. O 

Weber por estar ao meu lado durante longos anos, independente da sua ausência no fim. Vocês 

estiveram comigo em momentos cruciais e me fizeram crescer e ressignificar de maneiras 

inimagináveis. 

As amigas do laboratório e do doutorado, por todo apoio e parceria, Sandra, Andréia e em 

especial, a Amanda pela ajuda durante a revisão deste trabalho. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Cristiano Morita Barrado por todos os ensinamentos sobre ciência 

e vida ao longo desses 8 anos e por acreditar na minha capacidade de executar este trabalho. 

Ao Prof. Dr. Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo por estar sempre disponível para esclarecer 

minhas dúvidas ao longo desses anos e estar sempre disposto a contribuir neste trabalho. 

Aos doadores das impressões digitais, que contribuíram para o avanço deste trabalho. 

A Msc. Ludmila Alem, pela importante parceria científica e por sua valorosa contribuição a 

este trabalho, tanto nas discussões dos resultados quanto pelas análises genéticas e das 

minúcias. 

Ao Prof. Dr. George Laylson da Silva Oliveira pelos testes de citotoxicidade. 

Ao Prof. Dr. Carlos Emmerson Costa pelas análises térmicas. 

Ao Prof. Dr. Márcio Daldin Teodoro pelas análises de fotoluminescência. 

Ao LIEC, nas pessoas do Dr. Elson Longo, Marcelo Assis e Rori pelas análises de Raman, UV-

Vis e MEV. 

Ao Laboratório de Diagnósticos por DNA (LDD) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), na pessoa da Dra. Dayse Aparecida da Silva e ao Instituto de Biologia do Exército 

(IBEx), na Seção de Genética, pela realização das análises genéticas. 



X 
 

Ao Perito Criminal do INC/PF, Lúcio Paulo, pela cordialidade ao me receber e por 

disponibilizar o acesso às análises no VSC. 

À Universidade Federal de Catalão e ao Laboratório de Óxidos Funcionais Nanoestruturados 

(LOFN) que possibilitaram a realização deste trabalho. 

A CAPES/FAPEG pela bolsa concedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De que adianta ganhar o mundo inteiro 

 e perder a sua alma? 

Marcos 8:36 

 

 

 



XII 
 

RESUMO 

 

A necessidade de diferenciação de indivíduos impulsionou a criação de um sistema de 

identificação baseado nas impressões digitais. Contudo, impressões digitais em local de crime, 

são os vestígios mais frágeis encontrados e estão sujeitas a uma vasta gama de contaminantes 

provenientes do próprio local, ocasionando a perda de pontos necessários à identificação pelas 

vias papiloscópicas. Novas metodologias que possibilitem um salto na qualidade e precisão 

dessas análises têm sido frequentemente utilizadas como ferramentas de investigação criminal 

e produção de provas periciais. Neste contexto, o presente trabalho teve por finalidade sintetizar 

e investigar as propriedades de materiais a base de titânio (Ti) e sua aplicação na prática de 

rotinas periciais. Para isso, foram sintetizados os materiais CaTiO3 e La2Ti2O7 puros e dopados 

com 0,5, 1, 3 e 5% mol de Praseodímio (Pr3+) pelo método dos peróxidos oxidantes (OPM) com 

a temperatura de calcinação variando de 500 a 1100 °C. Através dos resultados de Difração de 

Raios X (DRX) e Raman foi possível verificar a estrutura ortorrômbica e monoclínica das 

perovisquitas. Nos espectros de luminescência observou-se um aumento da intensidade de 

emissão de luz para os materiais dopados com 0,5% de Pr3+ e calcinados a 1100 °C. Com base 

nos resultados obtidos de fotoluminescência, os materiais que apresentaram alta intensidade de 

emissão foram selecionados para emprego como reveladores de impressões digitais latentes, 

nas superfícies de plástico, madeira, metal e vidro, e apresentaram imagens nítidas, com alta 

sensibilidade devido à forte emissão luminescente, sendo capaz de identificar com detalhes as 

minúcias capazes de determinar a identidade do indivíduo. Ademais, foi possível obter perfil 

genético para os dois materiais, indicando que os mesmos não inibem o processo de 

amplificação, demonstrando o grande potencial dos materiais na aplicação prática forense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: impressões digitais latentes; titanato de cálcio; titanato de lantânio; 

luminescência; genética forense. 
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ABSTRACT 

 

The need for differentiating individuals drove the creation of an identification system based on 

fingerprints. However, fingerprints at a crime scene, are the most fragile traces found and are 

subject to a wide range of contaminants, causing the loss of points necessary for identification 

by papilloscopic routes. New methodologies and that allow a leap in the quality and precision 

of these analyzes have been frequently used as tools for criminal investigation and production 

of forensic evidence. In this context, the present work aimed to synthesize and investigate the 

properties of titanium (Ti)-based materials and their application in the practice of expert 

routines. For this, pure CaTiO3 and La2Ti2O7 materials were synthesized and doped with 0.5, 1, 

3 and 5% mol of Praseodymium (Pr3+) by the oxidizing peroxide method (OPM) with the 

calcination temperature ranging from 500 to 1100 °C. Through the results of X-Ray Diffraction 

(XRD) and Raman it was possible to verify the orthorhombic and monoclinic structure of the 

perovskites. In the luminescence spectra, an increase in light emission intensity was observed 

for materials doped with 0.5% Pr3+ and calcined at 1100 °C. Based on the results obtained 

from photoluminescence, the materials that showed high emission intensity were selected for 

use as latent fingerprint developers on plastic, wood, metal and glass surfaces, and they present 

clear images, with high sensitivity due to the strong emission. luminescent, being able to 

identify in detail the minutiae capable of determining the identity of the individual. 

Furthermore, it was possible to obtain a genetic profile for the two materials, indicating that 

they do not inhibit the amplification process, demonstrating the great potential of the materials 

in forensic practical application. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: latent fingerprints; calcium titanate; lanthanum titanate; luminescence; forensic 

genetics. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Ciência Forense é uma área interdisciplinar que desempenha um papel vital no 

sistema da Justiça Criminal, visando esclarecer questões do sistema de segurança pública 

regidas por princípios e práticas éticas. No âmbito de contemplar essa abordagem  são utilizados 

conceitos que abrangem diversas áreas: química, biologia, física, matemática, antropologia, 

entomologia e várias outras, que contribuem na elucidação e interpretação correta de uma vasta 

gama de vestígios físicos1. O termo “criminalística” é usado, ocasionalmente como sinônimo 

de Ciência Forense, palavra gerada para captar os vários aspectos da aplicação de métodos e 

técnicas científicas operando por meio da coleta e análise de evidências físicas2, 3. 

A importância da análise de evidências de vestígios forenses é exemplificada no 

Princípio da Troca de Locard4, no qual afirma que, sempre que dois objetos entram em contato, 

ocorre uma troca de vestígios entre eles. Isso pode levar a uma conexão entre um suspeito e 

uma cena de crime ou entre um suspeito e uma vítima, com base em fragmentos de materiais 

transferidos5. As impressões papilares estão entre os vestígios mais comumente encontrados 

em locais de crime e são objetos de estudo da Papiloscopia. Essa ciência tem por finalidade a 

identificação humana por meio das papilas dérmicas e divide-se em datiloscopia (impressões 

dos dedos), quiroscopia (impressões das palmas das mãos) e podoscopia (impressões das 

plantas dos pés)3. 

A criminalidade constitui um dos problemas públicos mais relevantes no Brasil. 

Segundo os dados publicados pelo “Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021” 6 a taxa de 

mortes violentas intencionais no Brasil foi de 23,6 por 100 mil habitantes em 2020. No ano de 

2020, o país, além de conviver com as mortes por Covid-19, teve que presenciar a retomada do 

crescimento das mortes violentas, categoria que soma homicídios dolosos (83%), latrocínios 

(2,9%), lesões corporais seguidas de morte (1,3%) e mortes decorrentes de intervenções 

policiais (12,8%).. O levantamento dos dados faz parte do Monitor da Violência7, uma parceria 

do portal G1 de notícias, com o Núcleo de Estudos da  Violência da Universidade de São Paulo 

(NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.  

Como a violência constitui um dos problemas públicos mais importantes no Brasil, o 

enfrentamento desse desafio requer ações preventivas efetivas. O avanço no campo das ciências 

forenses leva consideravelmente a uma maior segurança pública. No Brasil, devido ao crescente 

interesse acadêmico em ciências forenses, esse campo vem ganhando maior visibilidade com o 

surgimento de parcerias entre instituições policiais e universidades. Esse entrelaçamento único 

de ciências e leis visa dar suporte a decisões corretas e elaboração de novas leis que possam 
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atender a demanda da sociedade. Essa dinâmica exige que os profissionais estejam aptos a 

adaptar novos métodos de análise, além de aplicar conhecimentos científicos de diferentes 

áreas8.  

Com intuito de fomentar o aprimoramento constante do serviço prestado pelas perícias, 

proporcionando insumos com potenciais tecnológicos que minimizem os problemas existentes 

neste cenário, esta tese dedica-se ao desenvolvimento de materiais luminescentes, sendo eles 

titanato de cálcio e titanato de lantânio puros e também dopados com praseodímio. Esses 

materiais, ao interagirem com a radiação ultravioleta, emitem como resposta uma luz 

luminescente na região do visível, possibilitando revelar impressões digitais latentes em 

diferentes superfícies. A metodologia aplicada na síntese dos materiais, método dos peróxidos 

oxidantes (OPM), é inovadora para essas fases, apresentando benefícios práticos na sua 

execução pelas características dos precursores utilizados e principalmente no controle de íons 

de difícil eliminação.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Impressões digitais  

A história sobre os desenhos papilares remonta à pré-história, sendo o registro mais 

antigo datado em cerca de 3.000 a.C. na Mesopotâmia, o qual construtores deixaram impressões 

digitais em cada tijolo utilizado na construção do depósito do rei, indicando que essas 

impressões eram intencionais e, sem dúvida, representavam a marca individual daquele 

trabalhador3, 9. 

Desde o período de aproximadamente 3000 a.C. e 476 d.C. diversos registros de 

impressões digitais foram reportados na literatura, em diferentes partes do mundo indicando o 

uso das cristas de fricção como meio de individualização. Um exemplo disso é a descoberta de 

um selo de argila chinês, datado de antes de 300 a.C., o qual continha de um lado uma antiga 

escrita chinesa representando o nome do autor, na forma de carimbo, e do outro lado a 

impressão digital do autor. Não há evidências para concluir que os antigos chineses estavam 

cientes da individualidade das impressões digitais, no entanto, eles entendiam que essa forma 

de assinatura deixaria a pessoa permanentemente vinculada ao conteúdo do documento selado9, 

10. 

Na sequência da evolução científica, diversos estudiosos contribuíram com publicações 

fundamentais para a compreensão do processo de identificação. Dentre eles podem-se citar os 

trabalhos desenvolvidos por Marcello Malpighi11, William Herschel12, Henry Faulds13, Francis 
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Galton14,  que demonstraram a enorme relevância das impressões digitais ao final do século 

XIX. Na América Latina, o trabalho de Juan Vucetich, no desenvolvimento de um sistema de 

classificação datiloscópico foi amplamente difundido e aceito15. 

Nesse contexto, a detecção de impressões digitais tem sido usada na investigação 

forense para estabelecer uma identificação individual, porque os padrões desses vestígios são 

compostos de sulcos (depressões entre as cristas), cristas papilares (relevos dérmicos) e poros 

que fornecem informações exclusivas e imutáveis do doador16, 17. O padrão das cristas de 

fricção nas palmas das mãos e nas solas dos pés são geradas entre a nona e vigésima quarta 

semana de desenvolvimento do embrião, são esses padrões que conferem individualidade a uma 

impressão digital e permanecem inalterados durante a vida de cada indivíduo18, 19. A disposição 

das cristas dá origem a padrões regulares, possibilitando que as impressões sejam classificadas 

em quatro tipos fundamentais, como arco, presilha interna, presilha externa e verticilo (Figura 

1). 

 

Figura 1 – Tipos fundamentais de impressões digitais. 

Fonte: Adaptado de Tocchetto et al. (2012) 3. 

 

Esses vestígios são classificados em visíveis, modelares e latentes, dependendo de como 

são encontrados na cena do crime. As impressões visíveis são aquelas encontradas totalmente 

visíveis a olho nu e dispensam o emprego de algum agente revelador, pois geralmente, 

encontram-se expostas sobre sangue, tintas, óleos ou poeira, dentre outras. As impressões 

modelares são aquelas depositadas em superfícies que podem se moldar ao redor do dedo, 

produzindo um molde tridimensional. Um bom exemplo são as impressões produzidas em 
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sabão, argila, massas, manteiga, chocolate. Por fim, as impressões digitais latentes (IDL), tendo 

como característica serem invisíveis ou pouco visíveis a olho nu nas cenas de crime. Essa 

peculiaridade, traz a necessidade de técnicas apropriadas que possibilitem a visualização precisa 

para identificar o indivíduo20, 21. As IDLs são as formas mais proeminentes de vestígios 

encontrados em cenas de crimes e, consequentemente, o maior alvo de pesquisas. 

A formação das impressões digitais origina de uma complexa mistura de substâncias 

provenientes das glândulas secretoras da derme (apócrinas, écrinas e sebáceas). Além de 

contaminantes intrínsecos  como metabólitos e vestígios de medicamentos; e contaminantes 

extrínsecos,  sangue, alimentos ou cosméticos22, 23. Embora a composição de uma impressão 

digital depositada varie muito de um indivíduo para outro, a composição geral é bastante 

conhecida e documentada na literatura e pode ser observada na (Tabela 1)3, 23, 24. Vale ressaltar 

que, mesmo que o suor écrino contenha de fato mais de 98% de água, esse fato não pode ser 

levado em consideração para impressões latentes, pois um estudo experimental recente 

demonstrou que a perda de massa de água na impressão digital latente está geralmente na faixa 

de 20-70% dentro de alguns minutos após a deposição, mas nunca excede 90%24. 
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Tabela 1 – Principais constituintes das glândulas humanas encontrados em resíduos de impressões digitais. 

Glândulas Componentes 

 

Quantidade 
 

Écrina 

Água >98% 

Sódio 34-266 mEq/L 

Potássio 4,9-8,8 mEq/L 

Cálcio 3,4 mEq/L 

Ferro 1-70 mg/L 

Cloreto 0,52-7 mg/mL 

Fluoreto 0,2-1,18 mg/L 

Brometo 0,2-0,5 mg/L 

Iodeto 5-12 μg/L 

Fosfato 10-17 mg/L 

Sulfato 7-190 mg/L 

Amônia 0,5-8 mM 

Aminoácidos 0,3-2,59 mg/L 

Proteínas 15-25 mg/dL 

Glucose 0,2-0,5 mg/dL 

Uréia 10-15 mM 

Sebáceas 

Glicerídeos 20+25% 

Ácidos graxos livres 15-30% 

Esqualeno 10-15% 

Colesterol 1-4% 

Apócrina 

Ferro Traços 

Proteínas - 
  

Fonte: Adaptado de Steiner et al. (2019) 25 

 

A composição das impressões digitais pode variar significativamente entre doadores, 

devido a fatores como, idade, saúde, medicamentos, dieta, hábitos pessoais, condições de 

deposição e natureza do substrato22, 23. Sabe-se que IDLs produzidas entre crianças e adultos 

têm apresentado diferenças significativas, pois as impressões de crianças antes da puberdade 

são compostas por componentes écrinos enquanto as impressões de doadores adultos 

apresentam mais componentes sebáceos26-28. Essa diferença dos componentes voláteis afeta a 

longevidade da impressão digital, uma vez que a impressão produzida por uma criança tende a 

desaparecer completamente em menos de 48 horas se comparado a de um adulto, que dura em 

média uma semana22, 23, 29. Esses diversos fatores afetam a variabilidade na composição química 

das impressões desde a composição inicial até o envelhecimento da mesma e é fundamental a 

compreensão destas informações, não apenas para entender como funcionam os reagentes 
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utilizados para revelar impressões latentes, mas também para fornecer orientações que ajudem 

no desenvolvimento de novos reagentes destinado à revelação. 

Nos métodos atuais usados pela polícia para revelar impressões digitais existe um 

grande grupo de superfícies em que nenhum dos métodos é adequado, como tecidos, papel com 

fundo colorido, plásticos, dentre outros. Essas superfícies não favorecem a revelação por 

apresentarem baixa aderência e também pela cor ou o reflexo do fundo comprometer a 

visibilidade e, consequentemente a identificação papiloscópica3, 30. 

Atualmente, a abordagem amplamente disponível para a detecção de impressões digitais 

latentes são os pós reveladores. O princípio baseia-se em razão da aderência mecânica entre as 

partículas do pó e os diversos compostos presentes na impressão digital latente. Quando a 

impressão digital latente é recente, a água é o principal composto no qual as partículas de pó 

aderem. À medida que o tempo passa, os compostos oleosos, gordurosos ou sebáceos são os 

mais importantes. Esta interação entre os compostos da impressão e o pó é de caráter elétrico, 

tipicamente forças de van der Waals e ligações de hidrogênio3. 

No Brasil, as técnicas mais usuais são, a fumigação de cianoacrilato, ninidrina, DFO 

(1,8-diazafluoreno-9-ona); o reagente de pequenas partículas (small particle reagent – SPR) e 

a aplicação de pós de à base de carbono, ferro ou luminescentes. 

De modo geral, a vaporização do cianoacrilato, conhecido como supercola, é um método 

químico para a detecção de impressões digitais em superfícies não porosas, como plástico, 

vidro, metais, etc. Essa aplicação deve ser realizada em ambientes isolados e controlados, por 

exemplo, uma câmara de fumigação. Essa técina baseia-se na deposição do éster de 

cianoacrilato,  nos componentes écrinos presentes nos vestígios, que se polimerizam e resultam 

em uma coloração branca3, 31. No entanto, em alguns casos a impressão digital revelada pelo 

cianoacrilato carece de um corante fluorescente para evidenciar o vestígio revelado, 

especialmente em substratos de cor clara. Além disso, alguns fundos coloridos podem causar 

interferência na revelação, reduzindo a resolução dos padrões contidos nas impressões 

digitais32.   

A ninidrina é comumente utilizada na revelação de impressões digitais latentes presentes 

na superfície de materiais porosos, como o papel, reagindo com os aminoácidos e resultando na 

formação de um produto de coloração púrpura, conhecido como “púrpura de Ruhemann”. A 

principal desvantagem deste procedimento é que a revelação pode demorar de horas a dias, 

além disso, para obter revelações com menos coloração de fundo, as amostras devem ser 

reveladas no escuro e em temperatura ambiente, porque a luz pode desbotar as impressões 
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reveladas10, 33, 34. O 1,8-diazofluoren-9-ona (DFO) também reage com os aminoácidos presentes 

nos vestígios de impressões digitais formando um produto na cor vermelho ou rosa fluorescente, 

sob luz verde com uma absorção máxima em cerca de 470 nm e emissão máxima em cerca de 

570 nm9, 10, 35.  

O reagente de pequenas partículas é um material composto por finas partículas de 

dissulfeto de molibdênio suspensas em uma solução de água e surfactante. O surfactante 

usualmente utilizado é o dodecil sulfato de sódio (SDS). Essas partículas aderem aos 

componentes lipídicos presentes nas impressões digitais, formando uma coloração cinza. Esse 

método é bastante eficaz em superfícies não porosas úmidas, porém apresenta uma grande 

limitação de contraste em superfícies da mesma cor ou multicoloridas. Além disso, impressões 

latentes em objetos imersos em água por períodos muito longos responderam mal à revelação31, 

36-38. 

Existem três diferentes tipos de pós reveladores sendo eles: regular, magnético e 

fluorescentes. O pó de impressão digital regular consiste em um material polimérico resinoso e 

um pigmento. O pigmento é usado para uma visualização eficaz, enquanto a resina fornece 

máxima adesão ao resíduo de impressão latente. O negro de fumo, o talco, o caulim, o alumínio, 

e a dolomita demonstraram bastante eficácia quando combinadas com as resinas, pó de ferro, 

licopódio, amido de milho e goma arábica39, 40. Embora esses pós possam vir em uma variedade 

de cores, a maioria dos pós utilizados são de coloração preta ou branca. 

Os pós pretos para impressão digital, também conhecidos como negro de fumo ou à base 

de carbono, são comumente conhecidos por sua versatilidade em uma ampla gama de 

superfícies e contêm em sua composição, óxido de cobalto, óxido cúprico, óxido de ferro e 

dióxido de manganês. Alguns pós contendo carcinógenos, como chumbo ou mercúrio, que eram 

usados inicialmente, e são considerados potencialmente perigosos para os usuários, foram 

descontinuados17, 39.  

O método de revelação utilizando pó metálico se dá por meio de um aplicador 

magnético, uma vez que os pós são ferromagnéticos. Esse método permite que o pó seja 

utilizado várias vezes, uma vez que não há perda de material, pois o próprio pó magnetizado 

adquire a forma das cerdas do pincel. Esses pós podem ser empregados na recuperação de 

impressões latentes em superfícies como couro, plásticos, paredes e pele humana, entretanto o 

mesmo não pode ser aplicado em superfícies metálicas3, 9, 17. O uso de pós fluorescentes tem 

apresentado vantagens em superfícies reflexivas ou multicoloridas, onde o contraste pode ser 

um problema com o uso de pós convencionais. Por possuir diversas formulações, as cores de 
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fundo do substrato devem ser levadas em consideração para que seja utilizado o material com 

a fluorescência apropriada. Nesse intuito têm-se utilizado a aplicação de corantes fluorescentes 

como o Ardrox, Rodamina 6G e o Amarelo Básico 40 em etapas subsequentes ao emprego de 

alguns métodos convencionais3, 41.  

O aprimoramento e desenvolvimento de sínteses de materiais luminescentes não tóxicos 

são altamente desejáveis como uma solução de visualização de impressão digital latente, esta 

abordagem será discutida em um tópico específico desta Tese. 

 

2.2 Luminescência 

Luminescência é um fenômeno que está presente na vida dos seres humanos 

constantemente, desde a luz verde dos vaga-lumes, águas-vivas, até em placas de sinalização, 

passando pela identificação de manchas de sangue ou até mesmo na detecção de doenças por 

imageamento biológico, o que mostra como os materiais luminescentes tem sido amplamente 

utilizados em diversas áreas do nosso cotidiano. 

Um material luminescente é considerado uma substância que emite luz quando excitada 

por algum tipo de energia externa. A luz emitida por um material luminescente ocorre 

usualmente na região do visível, mas também podem ser observadas em outras regiões 

espectrais como do ultravioleta e do infravermelho42.  Esse fenômeno é classificado de acordo 

com a fonte de excitação, o que leva a diferenciação em quimioluminescência (reação química), 

bioluminescência (reação química em seres vivos), termoluminescência (estimulação térmica), 

eletroluminescência (corrente elétrica), catodoluminescência (feixe de elétrons) e em especial, 

a fotoluminescência, utilizada neste trabalho, que se caracteriza pela emissão de fótons de uma 

amostra após excitação através de uma fonte luminosa43. 

A emissão de luminescência pode ser fluorescente, fosforescente ou persistente. A 

fluorescência ocorre com a emissão envolvendo transições permitidas por spin e exibe um curto 

tempo de vida (10-8 – 10-5 s), enquanto a fosforescência é uma transição proibida por spin, com 

um  tempo de vida de 10-8 a 10 s e a persistente pode durar de minutos a horas44, 45. 

O processo de luminescência pode ser esquematicamente representado pela Figura 2. O 

processo é ilustrado para um material hipotético e apresenta os mecanismos de excitação e 

decaimento radiativo e não radiativo.  
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Figura 2 – Diagrama de Jablonski, representando esquematicamente as transições radiativas e não radiativas. As 

linhas sólidas representam a absorção e as emissões, as linhas onduladas apresentam transições não radiativas. 

 

Fonte: Adaptado de Noto et al. (2020) 46. 

 

O início do processo ocorre pela excitação de um elétron do estado fundamental (S0) 

para o estado excitado (S1 ou S2) através da absorção de fótons de maior energia (hν). Desta 

forma, os elétrons promovidos passam a ocupar um nível muito mais energético e 

termodinamicamente desfavorável de maneira que os elétrons sofrerão um relaxamento 

vibracional até o nível mais baixo do estado excitado (S1) por meio de um processo não 

radiativo denominado conversão interna.  Do estado eletrônico (S1) os elétrons retornam ao 

estado fundamental mediante processo não radiativo ou pelo processo de emissão de fótons 

através da fluorescência ou fosforescência43, 45, 46. 

A fluorescência é um processo radiativo que envolve transições entre estados de mesma 

multiplicidade e não envolve uma mudança no número quântico do spin do elétron, como 

consequência, a fluorescência possui tempos de vida extremamente curtos45, 47. No mecanismo 

de emissão fosforescente, o elétron excitado passa para o estado excitado tripleto (T1) por um 

processo conhecido como cruzamento intersistema, o qual as transições envolvem estados de 
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diferentes multiplicidades. Os elétrons no estado tripleto mudam a orientação e essas transições 

eletrônicas são proibidas por spin tornando o fenômeno da fosforescência mais lento45, 46. 

A emissão fotoluminescente (FL) a temperatura ambiente de materiais com estrutura do 

tipo perovisquita vem sendo intensamente estudada na literatura48-56. Em particular, os titanatos 

recebem grande atenção por apresentarem uma relação intrínseca entre emissão FL  e desordem 

estrutural. Nesses casos, a emissão FL ocorre devido à presença de desordem estrutural no 

sistema. No entanto, o sistema não pode estar completamente desordenado estruturalmente, 

sendo necessário um mínimo de ordem na estrutura do sólido, ou seja, existe uma relação de 

ordem-desordem estrutural que favorece a emissão FL do sistema a temperatura ambiente57. 

Recentemente, os nanofósforos dopados com íons terras raras têm sido pesquisados 

devido as suas propriedades luminescentes eficientes. Existem diferentes tipos de matrizes 

hospedeiras, como aluminatos58, 59, silicatos60, 61, fosfatos62, zirconatos63, molibdatos64 e 

titanatos16, 65-67,dentro das quais, são adicionados íons ativadores que potencializam a emissão. 

Entre eles, os titanatos têm sido extensivamente estudados como um bom material hospedeiro 

capaz de reter grandes quantidades de ativadores. Esses íons ativadores, geralmente são 

chamados de dopantes, e essa incorporação ou dopagem dos íons lantanídeos em matrizes, 

proporcionam a emissão de luminescência devido as transições entre níveis internos 4f 68.  

Neste trabalho o íon ativador utilizado foi o Praseodímio (Pr) que apresenta a 

configuração eletrônica [Xe] 4f3 6s2 para o íon metálico e [Xe] 4f2 para o íon Pr3+. Na Figura 3 

é mostrado o diagrama dos níveis de energia do íon Pr3+. 



11 
 

 
 

Figura 3 – Diagrama dos níveis de energia do íon Pr3+. 

 

Fonte:  Noto et al. (2020) 46. 

 

Os elétrons quando excitados  movem-se da banda de valência para a banda de 

condução, de onde  decaem os estados 4f de Pr3+. Os elétrons do estado 1I6 perdem a excitação 

para o estado 3H5 e emitem uma luz verde. Os elétrons do estado 3P0 podem decair não 

radiativamente para o estado 1D2 ou radiativamente para o estado 3H4 e emitir uma luz azul. Os 

elétrons no estado 1D2 perdem a excitação para o estado 3H4 e emitem luz vermelha. No caso 

dos titanatos dopados com Pr3+, apenas a transição 1D2→ 3H4 é observada com uma única 

emissão vermelha à temperatura ambiente46, 69. 

 

2.3  Estruturas dos óxidos ATiO3 e Ln2Ti2O7 

O mineral conhecido como perovisquita faz parte de uma grande família de cerâmicas 

cristalinas e é uma das estruturas mais frequentemente encontradas entre os minerais70. O 

mineral de origem foi descrito em 1830 pelo geólogo Gustav Rose, o qual deu o nome em 

homenagem ao mineralogista russo Count Lev Aleksevich von Perovski71.  

A família das perovisquitas abrange um conjunto grande de compostos com fórmula 

geral ABO3, em que A é um cátion genericamente mono, di ou trivalente e B é um cátion, 
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usualmente um metal de transição. Na Figura 4 pode-se observar que no centro da cela o átomo 

B está hexacoordenado com os oxigênios e todos os oxigênios vizinhos estão posicionados no 

centro das faces.  Os átomos do tipo A são encontrados nos vértices formando um arranjo 

tridimensional e estão rodeados por 12 ânions O em uma coordenação dodecaédrica. O cátion 

B ocupa a posição do corpo centrado hexacoordenado com os ânions O72, 73. 

 

Figura 4 – Estrutura da perovisquita: (a) cela unitária, (b) poliedro de coordenação BO6. 

 

Fonte: Adaptado de Feng e colaboradores73. 

 

Na sua forma ideal, a estrutura perovisquita é cúbica, grupo espacial Pm3m, porém 

devido à tensão provocada por alguns modificadores de rede a sua estrutura frequentemente 

apresenta-se distorcida, formando redes romboédricas, ortorrômbicas e tetragonais. Tais 

deformações possuem duas causas básicas: efeito Jahn-Teller e/ou inclusão de íons com 

diferentes raios iônicos no sítio, promovendo uma polarização elétrica, sendo que tais distorções 

estruturais são de interesse não somente na cristalografia, mas também por possibilitar 

propriedades elétricas 74 75. 

Uma das principais vantagens que a estrutura perovisquita apresenta é o alto grau de 

flexibilidade em acomodar cátions com diferentes estados de oxidação nos sítios A e B, 

tornando a estrutura susceptível a adição de dopantes76. Vários estudos já foram feitos acerca 

do ATiO3 e já são comprovadas suas diversas propriedades e aplicações, como: a propriedade 

ressonante dielétrica, que apresenta promissoras aplicações na comunicação de redes sem fio 

“wi-fi”77, além das propriedades ópticas, como a emissão no azul, ocasionada devido à 

a) b) 
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existência dos níveis eletrônicos no gap do material78, 79 e desempenha também  propriedades 

fotocatalíticas demonstrando eficiência na degradação fotocatalítica de poluentes orgânicos 

devido a sua resistência à fotocorrosão e alta estabilidade térmica80. 

As estruturas do tipo pirocloro, com a fórmula geral AnBnO3n + 2, são amplamente 

estudadas por possuírem uma vasta gama de composição devido as possíveis nos cátions A e 

B, desde que os critérios de raio iônico e neutralidade de carga sejam atendidos81-83. 

Geralmente, o sítio A é ocupado por um cátion com um grande raio iônico (lantanídeos ou 

actinídeos) e geralmente possuem um número de oxidação de +2 ou +3 e o sítio B é ocupado 

por um cátion de menor tamanho (metais de transição) e possuem número de oxidação de +5 

ou +4 84, 85. Portanto, para um composto A2B2O7, os cátions metálicos possuirão valência total 

de +14, que será balanceado por 7 ânions de O2- da rede. Os óxidos do tipo Ln2Ti2O7 (Ln = 

lantanídeo) pertencem à família de compostos do tipo AnBnO3n + 2 para os quais n = 4 (A4B4O14 

ou A2B2O7)
86. 

A estrutura ideal dos óxidos tipo pirocloro possuem grupo espacial Fd3̅m e oito 

moléculas por célula unitária (Z = 8). A Figura 5 ilustra uma representação da estrutura A2B2O7 

composta por dois tipos de poliedros de coordenação catiônica. O cátion de A tem número de 

coordenação oito e está localizado dentro do cubo distorcido que contêm seis ânions igualmente 

espaçados por uma distância menor que a do cátion central. Já os cátions menores B têm número 

de coordenação seis e estão situados no interior de prismas trigonais com todos os seis ânions 

afastados igualmente dos cátions centrais84, 87. 
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Figura 5 – Estrutura cristalina (a) cela unitária, (b) poliedro de coordenação do A2B2O7. 

 

Fonte: Adaptado de Subramanian et al. (1983) 85. 

 

Do ponto de vista cristalográfico, a estabilidade dessa estrutura depende da razão dos 

raios iônicos de A e B (Ln3+ e Ti4+). No intervalo de 1,46 - 1,78 Å, o composto formado adotará 

uma estrutura semelhante ao pirocloro cúbico com grupo espacial Fd3̅m. Para uma proporção 

superior a 1,78 Å, a fase perovisquita com estrutura monoclínica é favorecida, com grupo 

espacial P21 e possui propriedades piezoelétricas88, 89, ferroelétricas90, 91 e com alta temperatura 

de Curie92, 93. Abaixo de uma proporção de 1,46 Å, o composto formado favorecerá a estrutura 

fluorita, pertencente ao grupo espacial Fm-3m86. 

Materiais do tipo Ln2Ti2O7 despertam o interesse da comunidade científica devido à sua 

multifuncionalidade. De fato, esses óxidos podem apresentar propriedades elétricas94, 

magnéticas95 ou até ópticas96 e podem ser usados em várias formas de aplicação como, no 

armazenamento e o reprocessamento de resíduos nucleares97 onde a estrutura pode servir como 

matriz de imobilização ou mesmo em aplicações fotocatalíticas, sob irradiação de luz visível e 

irradiação UV98, 99, redução de Cr (VI)100, para a produção de hidrogênio e fotodegradação de 

poluentes orgânicos101-104. 

 

a) b) 

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/piezoelectricity
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/ferroelectricity
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/curie-temperature
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/curie-temperature
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2.4 Método de síntese 

O desenvolvimento de uma propriedade e, consequentemente, o desempenho dos 

materiais está fundamentalmente relacionado com a sua microestrutura, que pode ser afetada 

pelo método de síntese que foi utilizado na sua obtenção. Dessa forma, esforços tem sido 

despendidos no intuito de desenvolver métodos de síntese eficazes que possibilitem o controle 

do processo de formação das partículas e obtenção de uma determinada fase cristalina com 

eficiência em uma aplicação desejada.  

Uma rota de síntese por via úmida chamada de Rota Baseada em Peróxido (RBP) foi 

desenvolvida por KUDO105
 em 1984 para obtenção de um novo composto da classe dos 

heteropoliácidos através da dissolução de carbeto de tungstênio (WC) em peróxido de 

hidrogênio. PFAFF106
 utilizou uma abordagem diferente da RBP para a síntese de uma série de 

titanatos, zirconatos e estanatos por meio da decomposição térmica a 900°C de um precipitado 

formado a partir de uma solução de pH elevado contendo peróxido de hidrogênio (H2O2). 

Embora vários materiais tenham sido sintetizados usando a técnica RBP, vários estudos relatam 

as desvantagens relacionadas à presença de íons cloreto, que incluem: (i) degradação das 

propriedades eletrônicas do material final devido a uma pequena concentração de cloreto 

residual, (ii) fraca densificação, (iii) geração de gás HCl durante a síntese, e (iv) a necessidade 

de utilização de atmosfera inerte para evitar a hidrólise de cloretos metálicos107. 

Nesse sentido, uma nova rota de síntese de perovisquitas foi proposta por CAMARGO 

e KAKIHANA108, denominada de “método dos peróxidos oxidantes” (do inglês The Oxidant 

Peroxo Method - OPM). Esta rota química baseia-se na habilidade de íons chumbo (II) 

se oxidarem em meio de peróxido de hidrogênio (H2O2) em pH básico. Porém, o método propõe 

a substituição do H2O2 por um peroxo-complexo inorgânico do metal de interesse (representado 

por M na Equação 1), tais como titânio ou zircônio. A reação de oxidação dos íons chumbo na 

presença deste peroxo-complexo resulta na formação de um precipitado amorfo, o qual deve 

ser submetido a uma etapa de cristalização por meio de tratamento térmico.  

 

𝑃𝑏(𝑂𝐻)4 (𝑎𝑞)
2− + [𝑀(𝑂)2𝐻]𝑛+ → [𝑃𝑏𝑂2. 𝑀𝑂𝑥](𝑠) + 2𝑂𝐻− +  𝐻2𝑂(𝑔)                                     (1) 

 

Pesquisas têm apontado a rota OPM como um excelente método de síntese de pós 

cerâmicos altamente reativos com grande variedade morfológica de partículas, tamanhos, 

composições e de grande interesse tecnológico e comercial109, 110.  
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Nesse contexto, GONÇALVES e CAMARGO111 sintetizaram o titanato-zirconato de 

chumbo dopado com lantânio (PLZT) pelo método OPM. A rota sintética utilizada foi capaz de 

promover a formação de materiais com alta homogeneidade composicional e microestruturas 

semelhantes independentemente do método de sinterização utilizado.  

 Seguindo essa mesma abordagem, RIBEIRO et al110 sintetizaram o material titanato de 

lítio por meio de uma nova abordagem do método do peroxo oxidante, no qual o TiO2 utilizado 

na síntese foi obtido a partir do peroxo-complexo de titânio, formado na rota OPM e a fase pura 

do titanato foi obtida por reação no estado sólido utilizando nanopartículas comerciais de LiOH. 

Os resultados demonstram que o uso do precursor TiO2 obtido pelo método OPM favoreceu a 

produção da fase espinélica pura do titanato de lítio em menor temperatura quando comparado 

ao TiO2 obtido comercialmente. 

Além disso, a rota OPM é livre da adição de contaminantes halogenados presentes, por 

exemplo, em precursores contendo íons cloreto e compostos orgânicos, o procedimento 

experimental é simples e permite trabalhar em atmosfera ambiente107, 108, 112. Outra 

característica importante dessa técnica de síntese, e que representa um ganho ambiental em 

relação a outros métodos, é a ausência de qualquer subproduto potencialmente tóxico e o uso 

de água como solvente. 

Os trabalhos mais recentes sobre o CaTiO3 e La2Ti2O7 destacam estudos envolvendo 

diferentes rotas sintéticas. ABDULKAREEM e AJEEL113 avaliaram a influência de diferentes 

temperaturas de calcinação (700 °C – 1200 °C) nas propriedades estruturais e no tamanho do 

cristalito, na síntese do CaTiO3 via reação do estado sólido, observando que o aumento da 

temperatura de calcinação promove um aumento no tamanho médio do cristalito ao mesmo 

tempo que os picos tornam-se mais estreitos. Já SWAMI et al114 sintetizaram o La2Ti2O7 via 

reação do estado sólido com o objetivo de avaliar as variações nas propriedades estruturais, 

elétricas e ferroelétricas que ocorrem em diferentes temperaturas de sinterização, concluindo 

que altas temperaturas de sinterização reduzem a porosidade; produzem a morfologia de grãos 

em forma de placa e com um grande tamanho de cristalito. 

ZHANG et al115 sintetizaram o La2Ti2O7:Pr3+/Tb3+ pelo método do sal fundido a fim de 

avaliar a fotoluminescência do fósforo. Os resultados indicaram que o fósforo 

La2Ti2O7:Pr3+ apresentou emissão vermelha e o La2Ti2O7:Tb3+ emissão azul e verde. Quando 

dopado com Pr3+ e co-dopado com Tb3+, houve uma emissão branca sob excitação de 290 

nm. Além disso, a cor de emissão do fósforo pode ser ajustada de branco para rosa após a 

excitação de 290 a 348 nm.  
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MERONI et al116 sintetizaram o CaTiO3:Pr3+ por duas rotas sintéticas de sol-gel, 

diferindo apenas no tipo de espécies adicionadas. Esse método consiste na presença de um ácido 

quelante (ácido acético) e outro é baseado na adição de um polímero (hidroxipropilcelulose, 

HPC) a fim de verificar as propriedades luminescentes e persistentes. Os resultados indicaram 

que o material resultante da síntese com ácido acético apresentou em uma maior luminescência 

persistente, enquanto o material sintetizado com HPC apresentou menor luminescência 

persistente. Contudo, as amostras da síntese com HPC podem ser considerados fósforos 

vermelhos mais promissores devido a alta emissão luminescente e por ter resultado em 

partículas menores. 

LEROY et al117 sintetizaram nanopartículas de La2Ti2O7 pela rota sol-gel para investigar 

as propriedades fotocatalíticas na fotodegradação da Rodamina B. Também foi realizado um 

estudo da influência de vários parâmetros como temperatura, catalisador , pH e tamanho do 

cristalito, demonstrando o uso eficiente deste óxido para processos de fotocatálise sob 

irradiação UV.  

Já CHEN et al118 produziram o CaTiO3:Eu3+, Na+ pelo método de combustão, via 

degradação do azul de metileno e estudaram o desempenho fotocatalítico em solução, o qual 

exibiu alta propriedade fotocatalítica e uma taxa de degradação de 96,62%, o que o torna um 

material multifuncional promissor para diminuir a poluição orgânica na água. 

Mediante o exposto, nota-se que os estudos sobre estes óxidos são de grande interesse 

na literatura, tanto no aspecto de síntese e dopagem com terras raras quanto em aplicações. No 

entanto, não é reportado na literatura a síntese dos materiais propostos neste trabalho pelo 

método OPM até o momento.  

 

2.5 Aplicabilidade de materiais luminescentes na revelação de impressões digitais 

latentes 

A constante preocupação com resíduos tóxicos gerados por meio das rotas de síntese 

tem levantado discussões sobre a importância de métodos sustentáveis visando estratégias para 

minimizar a utilização de produtos tóxicos e maximizar a eficiência de processos que adotem 

água como solvente e apresentem baixa toxicidade119. 

Apesar da efetividade dos métodos convencionais, existem ainda diversas limitações 

referentes à sua aplicação. Tais limitações podem estar relacionadas com o custo relativamente 

alto desses materiais (devido à importação), o qual inviabiliza e limita a quantidade de uso em 

casos de manipulação; contraste pouco acentuado entre as cristas das impressões e a superfície 
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dos objetos e baixa seletividade do reagente. Ademais, diversos compostos fluorescentes vêm 

sendo utilizados, entretanto alguns corantes possuem substâncias cancerígenas e tóxicas, ambos 

causam riscos graves para os profissionais de perícia 17, 20, 36. 

Para detectar impressões digitais latentes, as propriedades físicas, como a adesão, são 

muito importantes, porque é essencial a adsorção seletiva dos materiais nas cristas para fornecer 

contraste entre o perfil da impressão digital e a superfície do fundo.  Além disso, a propriedade 

óptica dos materiais luminescentes preparados desempenha um papel importante na exibição 

de sua cor de emissão quando eles são excitados sob luz UV, contribuindo para a acentuação 

do contraste entre as cristas e o substrato onde a IDL é detectada20, 36. Nesse contexto, óxidos 

dopados com terras raras têm sido extensivamente investigados como possíveis reveladores de 

impressões digitais latentes, pois suas propriedades direcionam para um ganho de sensibilidade 

e seletividade. 

PARK et al63 sintetizaram o nanofósforo Y4Zr3O12:Eu3+ por meio da síntese 

solvotérmica e aplicaram em diferentes superfícies para revelação de impressões digitais 

latentes sob lâmpada UV de 254 nm, o qual exibiu imagens claras com detalhes bem definidos 

das cristas, demonstrando que o nanofósforo pode ser aplicado no uso forense. 

YESHODAMMA et al120 sintetizaram por via sonoquímica simples os nanofósforos 

SrTiO3:Pr3+ co-dopados com íons monovalentes (Li, Na, K), o qual a dopagem com Li+ 

apresentou maior intensidade fotoluminescente e este foi utilizado para revelação das IDLs, 

demonstrando ser bastante útil em diferentes substratos porosos e não porosos.  

PARK et al16 desenvolveram pelo método de reação solvotérmica o fósforo 

La2Ti2O7:Eu3+ e revelaram as impressões digitais latentes na superfície de substratos como, 

folha de alumínio, vidro, aço inoxidável e folha de plástico transparente; as quais exibiram 

excelente visualização com sulcos e cristas bem definidos sob a lâmpada UV de 254 nm, além 

disso o material apresentou-se estável em ambientes úmidos. Já PARK et al121 sintetizaram por 

meio do método sol-gel o Gd2Ti2O7:Eu3+
 e aplicaram em impressões digitais latentes revelando-

as sob lâmpada UV de 365 nm. 

SHILPA et al122 sintetizaram o nanofósforo  GdAlO3:Ce3+ (5 mol%) pelo método de 

combustão em solução e utilizaram o mesmo com sucesso para visualizar impressões digitais 

latentes sobre vários substratos hidrofílicos (capas de revistas, notas de banco e cartões de 

crédito) e hidrofóbicos (aço inoxidável, tesoura, faca, chave, etc.). DHANALAKSHMI et al 123 

sintetizaram o BaTiO3:Eu3+ (5 mol%) pelo método de combustão, o qual verificou-se uma alta 

intensidade fotoluminescente sob luz UV de 254 nm, sendo utilizado para revelação de 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/illumination
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impressões digitais latentes em superfícies porosas e não porosas empregadas pelo método de 

pulverização de pó. As impressões reveladas exibiram alta sensibilidade e um melhor contraste 

de fundo. 

SWATI et al114 sintetizaram o CaTiO3:Pr3+ pelo método sol-gel, calcinado a 1000 °C. 

O nanofósforo foi aplicado à superfície de um disco compacto e as fotografias das impressões 

digitais latentes foram capturadas sob excitação de luz UV de 325 nm e após cessar a excitação 

da fonte, o qual os resultados demonstraram a eficácia da aplicação do pó em superfície 

multicolorida e refletiva. GOUIAA et al124 prepararam diversas formulações do fósforo 

Y2Ti2O7 dopado com Er3+ (12-20 mol%), Yb3+ (1-10 mol%) e Er3+/Yb3+ (1% e 1,2,3 mol% 

respectivamente) pela reação no estado sólido. Com base nos resultados de fotoluminescência, 

o fósforo que apresentou a luminescência mais alta foi o escolhido para revelação das 

impressões latentes, sendo o YTO: 1%Er,3%Yb, o mesmo foi aplicado nas superfícies de 

alumínio, CD, plástico e vidro, apresentando boa adesão às cristas sob luz UV de 365 nm. 

Recentemente,  NAVAMI et al125 relataram a preparação do CaZrO3:Tb3+  (1-11 mol%) 

pela técnica de combustão em solução, dando enfoque no comportamento estrutural, 

morfológico e luminescente e termoluminescente dos materiais. O fósforo que apresentou a 

maior intensidade fotoluminescente foi o CaZrO3:Tb3+ (5 mol%) e este foi utilizado para revelar 

as IDLs em várias superfícies como, vidro, folha metálica, mármore e superfície de plástico 

utilizando o método de pulverização em pó sob irradiação de luz UV de 365 nm. Os resultados 

demonstram que os sulcos papilares se apresentaram bem definidos, sem interferência de fundo, 

o que resulta em alta sensibilidade do método de revelação.  

Materiais luminescentes como Gd2MoO6:Eu3+ 64 YAlO3: Sm3+ 126, Gd2Ti2O7:Eu3+ 121, 

Mg2TiO4:Mn4+ 66 e YVO4: Eu3+ 20 também estão sendo explorados como uma possível 

aplicação para a revelação de impressões digitais. Além disso, existem vários outros trabalhos 

disponíveis em materiais luminescentes a base de óxido metálico para visualização de 

impressões digitais latentes127-131.  

 A facilidade de síntese e preparação, a baixa toxicidade dos reagentes e produtos e a 

não agressividade ao meio ambiente, tornam esses materiais mais indicados para o emprego em 

laboratórios de perícia papiloscópica, onde tradicionalmente são utilizados reagentes tóxicos e 

nocivos. 
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2.6 Atividade citotóxica e genotóxica 

 

A ampliação do uso de materiais luminescentes no âmbito pericial tem se intensificado 

e preocupações do seu contato direto com o perito e seu impacto ambiental no descarte tem 

despertado interesse da comunidade cientifica. Com o uso de equipamentos de proteção 

adequados, a ação direta ao perito que está aplicando o produto pode ser minimizada. 

Entretanto, o descarte desses produtos químicos no meio ambiente pode ocasionar um 

desequilíbrio nos ecossistemas naturais, promovendo danos aos organismos expostos. Dentre 

eles, os efeitos citotóxicos e genotóxicos têm se mostrado alarmantes, devido a sua capacidade 

de induzir danos genéticos, que podem levar a diversos problemas de saúde132, 133  

O teste Allium cepa vem se destacando como uma ferramenta confiável para monitorar 

o efeito de diversos tipos de agentes químicos, físicos e biológicos, desde a primeira 

investigação por LEVAN134 até o método mais padronizado proposto por FISKESJÖ135 

que indicou modificações que permitiram tanto a avaliação de compostos solúveis e insolúveis 

em água quanto a avaliação dos efeitos de misturas complexas. As plantas utilizadas para o 

teste são indivíduos pertencentes à família Alliaceae, espécie Allium cepa L., comumente 

conhecida como cebola136, 137. 

O emprego do Allium cepa como sistema teste, além de ser de baixo custo, é 

suficientemente sensível para avaliar danos ao DNA, como aberrações cromossômicas e 

distúrbios no ciclo mitótico, permitindo analisar os efeitos citotóxicos, genotóxicos e 

mutagênicos de inúmeras substâncias em raízes de cebolas. Dentre os indicadores, as aberrações 

cromossômicas têm sido as mais utilizadas para detectar genotoxicidade ao longo dos anos. O 

índice mitótico usado para avaliar a citotoxicidade e o micronúcleo para verificar a 

mutagenicidade de diferentes produtos químicos138. 

Estudos demonstraram que os testes com culturas celulares podem ser utilizados com 

sucesso, pois são reprodutíveis, rápidos, sensíveis e financeiramente acessíveis. Ademais, 

Fiskesjö ressalta uma alta sensibilidade do teste de Allium cepa quando comparado com os 

resultados obtidos para o sistema de teste de algas e linfócitos humanos135. 

Para além dos ensaios com Allium cepa, os testes de hemólise in vitro139-141 demonstram 

boas correlações com a toxicidade in vivo, tornando-se uma alternativa valiosa para minimizar 

a necessidade de avaliação em experimentos com animais142, 143. A hemólise refere-se ao dano 

dos glóbulos vermelhos que leva à liberação do conteúdo intracelular de eritrócitos no plasma 

sanguíneo. Os eritrócitos são células muito utilizadas para estudos de citotoxicidade in vitro e 

constituem aproximadamente 45% do volume de sangue total e, devido ao fácil acesso e à 
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grande disponibilidade, permite a investigação do efeito tóxico ou protetor de princípios ativos 

sobre a membrana celular. Quando ocorre in vivo, a hemólise pode acarretar danos nos sistema 

renal, cardiovascular e outras condições patológicas, que podem se tornar fatais 144. 

A literatura dispõe de uma vasta gama de trabalhos envolvendo a avaliação da 

toxicidade in vitro. Estudos de viabilidade celular do titanato de cálcio sobre uma liga de titânio, 

obtidos por tratamento hidrotérmico foram realizados por PARK et al.145, com a finalidade de 

avaliar a biocompatibilidade in vitro das superfícies contendo cálcio em comparação com 

superfícies não tratadas, utilizando células da linhagem pré-osteoblástica MC3T3-E1 (subclone 

4 derivada de calvária de camundongo). Os resultados demonstraram que a viabilidade celular 

do material revestido foi significativamente maior do que aqueles sem o revestimento (próxima 

de 100%). O aumento da viabilidade celular de pré-osteoblastos em superfícies da liga de Ti 

com incorporação de Ca está em concordância com outros estudos que relatam um 

aprimoramento na resposta celular de substratos de Ti incorporados com Ca obtidos por 

implantação iônica ou tratamento hidrotérmico146, 147. 

Nesse sentido, PERRELLA e colaboradores148 sintetizaram o CaTiO3:Er3+:Yb3+ pelo 

método sol-gel, utilizando tratamento térmico a 1200 °C por 4h, visando seu potencial em 

aplicação em sondas luminescentes de coloração de citoplasma de células animais e para isso 

foi necessário avaliar o potencial citotóxico das nanopartículas. Utilizando o ensaio de exclusão 

por azul de tripan frente à linhagem celular HEK-293 (células primárias de rim embrionário 

humano), nenhum efeito citotóxico significativo (p> 0,05) foi observado que após a incubação 

por 6, 12, 24 e 48 h, na presença de 0-0,2 mg/mL (viabilidade celular  próximo de 45% para 

todas as concentrações), incluindo o controle negativo. 

AHMADI et al.149 também estudaram a toxicidade do (BaxCa1-x)TiO3 frente às células 

MG-63 (osteoblastos), utilizando o método MTT, (brometo de 3-4,5-dimetil-tiazol-2-il-2,5-

difeniltetrazólio) que é um método colorimétrico baseado na redução do sal de tetrazólio 

(coloração amarela) a um corante formazan (violeta insolúvel). Os resultados demonstraram 

que a viabilidade celular para o material (Ba0,9Ca0,1)TiO3, foi aumentada de 92,7 ± 12% a 50 

μg/mL para 218,8 ± 21% a 200 μg/mL (p <0,05), corroborando que a substituição de cálcio na 

estrutura do titanato de bário pode influenciar significativamente a citotoxicidade da amostra e 

levar a um melhor comportamento celular. 

LAI et al.150 avaliaram a citotoxicidade da liga porosa de Ti-15Mo revestida e não 

revestida com CaTiO3, frente às células MG-63. Como resultado a viabilidade celular da 

amostra não revestida foi de 94–96%, muito menor do que a da amostra revestida de 103–104%, 
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inferindo-se que tanto a liga de Ti-15Mo revestida com CaTiO3 quanto a não revestida não 

apresentam citotoxicidade e apresentam excelente citocompatibilidade para células MG-63. 

Mediante o exposto, nota-se que os estudos de citoxicidade de titanatos são de grande 

interesse na literatura em razão de suas diversas aplicações. Desse modo, é primordial para a 

saúde ocupacional dos peritos criminais e papiloscopistas que estes reveladores apresentem 

baixa toxicidade, uma vez que parte destes reveladores será absorvida através das vias aéreas e 

dérmicas. É importante salientar que muito pouco é conhecido a respeito da toxicidade destes 

titanatos e, até onde temos conhecimento, esse é o primeiro trabalho envolvendo a avaliação da 

citotoxicidade nos sistemas Allium cepa e hemólise em eritrócitos de ratos. 

 

2.7 Obtenção de perfis de DNA a partir de impressões digitais 

 

Perfis genéticos, gerados a partir de marcas de dedos deixadas em objetos, foram 

descritos pela primeira vez em 1997, por VAN OORSCHOT et al151, ampliando as 

possibilidades de exames periciais em investigações forenses. 

Na prática forense, as impressões latentes são encontradas na maioria das vezes, 

distorcidas, manchadas ou incompletas, exigindo uma análise aprofundada das informações 

contidas nesses vestígios. No entanto, os métodos de obtenção de perfis genéticos por meio de 

impressões digitais, geralmente são destrutivos e, portanto, as abordagens datiloscópicas devem 

preceder a etapa de genotipagem152, 153.  

Nesse sentido, a comunidade científica vêm trabalhando para aperfeiçoar as 

metodologias e explorar novas aplicações, com o advento de técnicas mais sensíveis que 

permitem a análise de DNA de toque, capazes de oferecer aos peritos uma ferramenta adicional 

quando o confronto papiloscópico não é viável.  

Amostras biológicas com baixos níveis de DNA, frequentemente coletados de itens nos 

quais as células da pele foram depositadas após serem manuseados, são referidos como DNA 

de toque (Touch DNA) ou alternativamente, DNA de contato154. Como o DNA de toque é 

depositado em quantidades inferiores aos encontrados em manchas de sangue ou outros fluídos 

corporais, se torna mais difícil a obtenção de perfis de DNA a partir destas amostras. Além 

disso, diversos fatores podem afetar a quantidade de DNA transferida para um objeto, como a 

predisposição do doador em liberar células epiteliais, a frequência da higienização das mãos, a 

pressão, o tempo e o atrito dos dedos durante o contato155-157. 
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Diante disso, a chave para se obter melhores resultados de perfis é o uso adequado das 

técnicas de recuperação de DNA, associado às análises mais sensíveis, visando recuperar o 

maior número de células. Essas informações podem ser obtidas por meio da análise de STR 

(repetições curtas em tandem, do inglês Short Tandem Repeats), que são regiões repetitivas de 

DNA, que também são conhecidas como microssatélites. Esses marcadores são sequências 

constituídas por repetições de uma unidade de 2 a 6 pares de bases, arranjadas 

consecutivamente, gerando repetições in tandem. O número de repetições em marcadores STR 

é altamente variável entre os indivíduos, apresentando um alto grau de polimorfismo e 

discriminação na análise de um perfil de DNA, o que os torna eficazes para fins de identificação 

humana158. 

O estudo dos marcadores STR utiliza a reação em cadeia da polimerase (PCR, do inglês 

Polymerase Chain Reaction) para amplificar um conjunto de repetições, e em seguida o perfil 

genético é obtido por meio da eletroforese capilar158-160. 

Várias análises têm sido direcionadas para avaliar o efeito dos reveladores de 

impressões latentes, na quantidade e qualidade do DNA recuperado161-165. Com isso, este estudo 

preliminar visa verificar se os materiais aqui sintetizados demonstrariam algum efeito 

prejudicial na análise de DNA. 
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3 OBJETIVOS 

3.1  Objetivo geral 

O presente trabalho tem por objetivo principal a síntese dos materiais CaTiO3 e La2Ti2O7 

dopado com Terras Raras (TR), pelo método dos peróxidos oxidantes e avaliar o potencial uso 

dos mesmos na revelação de impressões digitais latentes. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

a. Sintetizar os materiais CaTiO3 e La2Ti2O7 puros e dopados com diferentes 

concentrações de Terras Raras (TR3+) pelo método dos peróxidos oxidantes (OPM); 

b. Analisar a influência da temperatura, 500, 600, 800, 900 e 1100 °C no processo de 

cristalização; 

c. Verificar a influência das concentrações (0,5, 1, 3 e 5 mol%) do íon Pr3+ na 

intensidade da emissão fotoluminescente; 

d. Avaliar a dopagem ideal dos íons TR3+ nas matrizes. 

e. Caracterizar estruturalmente os materiais obtidos por Difração de Raios X, 

Espectroscopia Raman; 

f. Avaliar o gap óptico pela espectroscopia de absorção nas regiões do Ultravioleta-

Visível; 

g. Avaliar o comportamento térmico dos materiais por meio da Análise Térmica; 

h. Verificar a morfologia das partículas sintetizadas por meio da técnica de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); 

i. Avaliar a citotoxicidade dos materiais; 

j. Revelar impressões digitais latentes com os materiais obtidos que obtiveram 

melhores desempenhos em superfícies como; vidro, metal, madeira e plástico;  

k. Avaliar a eficiência dos materiais desenvolvidos frente a revelação de impressões 

digitais latentes; 

l. Verificar a possibilidade de obtenção de perfil genético a partir de impressões 

digitais depositas na superfície de vidro após a revelação com os materiais 

CaTiO3:Pr3+ e La2Ti2O7:Pr3+; 
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4 METODOLOGIA 

4.1  Síntese dos materiais puros CaTiO3 e La2Ti2O7 pelo método dos peróxidos 

oxidantes (OPM) 

 

A etapa inicial da síntese consistiu na preparação do complexo peroxo-titanato 

[Ti(OH)3O2]
- que é a solução precursora que contém o cátion metálico (titânio (IV)) formador 

de rede,  sendo aqui definida como Solução A. Para isso, 0,5 g de Ti metálico foi adicionado 

em 100 mL de uma solução aquosa 3:2 de H2O2/NH4OH emantido em banho de gelo. O banho 

de gelo é necessário devido à reação entre o titânio metálico em meio básico ser altamente 

exotérmica.  Após 10 minutos, a solução foi acondicionada dentro de um refrigerador durante 

aproximadamente 12 horas para promover a total dissolução do titânio metálico e consequente, 

formação do complexo, de acordo com a Equação 2.  

 

 𝑇𝑖0 +  3𝐻2𝑂2 →  [𝑇𝑖(𝑂𝐻)3𝑂2]− + 𝐻2𝑂 + 𝐻+                                                                    (2) 

 

 Para o sistema La2Ti2O7 (LTO), o La2O3 foi pesado considerando a estequiometria 

necessária e solubilizado em uma solução composta de 95 mL de água deionizada e 5 mL de 

ácido nítrico. Não foi necessário aquecimento da mistura, pois o óxido dissolveu-se 

rapidamente e totalmente, esta solução foi denominada solução B.1. Para o sistema CaTiO3 

(CTO), o Ca(NO3)2.4H2O foi solubilizado em 100 mL de água e esta solução foi denominada 

de B.2. 

As soluções B.1 e B.2 foram transferidas a um funil de adição, respectivamente e 

gotejadas sobre a solução A. Houve formação instantânea de um precipitado branco, e as 

soluções finais foram mantidas em repouso por 24 horas a temperatura ambiente, para sua 

completa decantação. O precipitado foi filtrado e lavado com água destilada e seco em estufa a 

60 °C durante 4 horas. A Figura 6 ilustra o fluxograma da síntese utilizada. 
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Figura 6 – Fluxograma de síntese para os materiais CTO e LTO via OPM. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

4.1.1 Preparação dos materiais dopados CaTiO3:Pr3+ e La2Ti2O7:Pr3+   

 

Para preparação dos materiais dopados com Pr3+ foram empregadas quantidades do 

Pr2O3 seguindo as relações estequiométricas, descritas na tabela 2 e 3, sendo as concentrações 

de 0,005 (0,5%), 0,01 (1,0%), 0,03 (3,0%) e 0,05 (5,0%). 
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Tabela 2 – Relações estequiométricas utilizadas para síntese do material CaTiO3:Pr3+. 

Material 

[Ca(1-x)PrxTiO3] 

Representação 

Ca0,995Pr0,005TiO3 

Ca0,99Pr0,01TiO3 

Ca0,97Pr0,03TiO3 

Ca0,95Pr0,05TiO3 

CTP0.5 

CTP1 

CTP3 

CTP5 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Tabela 3 – Relações estequiométricas utilizadas para sínteses do material La2Ti2O7:Pr3+. 

Material 

[La2(1-x)Pr2xTi2O7] 

Representação 

La1,99Pr0,01Ti2O7 

La1,98Pr0,02Ti2O7 

La1,94Pr0,06Ti2O7 

La1,90Pr0,1Ti2O7 

LTP0.5 

LTP1 

LTP3 

LTP5 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

O procedimento utilizado foi o mesmo descrito na seção 4.1. A peculiaridade dessas 

sínteses foi a adição do íon Pr3+
.  

O Pr2O3 foi solubilizado em 10 gotas de ácido nítrico e adicionado respectivamente as 

soluções B.1 e B2. A solução resultante foi homogeneizada e transferida a um funil de adição. 

A solução do peroxo-complexo foi colocada sob uma placa de agitação, ao qual foi gotejada a 

solução contendo os íons de interesse. Houve formação instantânea de um precipitado branco, 

e a solução foi mantida em repouso por 24 horas a temperatura ambiente, para sua completa 

decantação. O precipitado foi filtrado e lavado com água destilada e seco em estufa a 60 °C 

durante 4 horas. Os materiais resultantes foram desaglomerados com o uso de um pistilo em 

almofariz de ágata. 
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Para o acompanhamento do processo de cristalização dos materiais obtidos pela rota 

OPM, os materiais LTO, CTO, LTP e CTP, com suas respectivas dopagens, foram submetidos 

à calcinação nas temperaturas de 500, 600, 800, 900 e 1100 °C durante 2 h em forno mufla, 

com taxa de aquecimento de 5 °C min-1. Os materiais sintetizados foram submetidos a 

caracterizações para averiguação da estrutura cristalina e investigação das propriedades 

fotoluminescentes. 

O fluxograma apresentado na Figura 7 descreve de maneira sucinta as etapas 

desenvolvidas no procedimento experimental referente ao método OPM utilizado para obtenção 

dos pós. 

 

Figura 7 – Rota sintética de obtenção dos materiais pelo método OPM. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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4.2 Caracterizações 

 

4.2.1 Difração de Raios X  

 

Todas as amostras sintetizadas foram caracterizadas por Difração de Raios X (DRX) 

para averiguação da ordem a longo alcance dos pós. Os difratogramas foram obtidos na Unidade 

Acadêmica Especial de Química, da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, em um 

difratômetro Shimadzu, modelo XRD 6100, utilizando a radiação CuKα do cobre (λ= 1,5418 

Å). Os difratogramas foram obtidos com 2θ variando de 10 a 90º e comparados com os padrões 

da literatura (ICDD-PDF) (International Centre for Diffraction Data – Powder Diffraction 

File). As medidas foram realizadas à temperatura ambiente. 

O tamanho médio dos cristalitos, foram estimados pela equação de Scherrer usando a 

largura a meia altura (FWHM, ou seja Full Widht at Half Maximum) do pico mais intenso. 

Conforme relatado na literatura 166, a Equação 3 é descrita abaixo: 

 

𝐷 =  
𝐾𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
                                                                                                                         (3) 

 

Nesta equação, D representa o tamanho do cristalito, K é a constante empírica cujo valor 

depende da forma da partícula, usualmente, com valor de 0,9 para partículas esféricas; λ é o 

comprimento de onda da radiação utilizada; θ é o ângulo de difração de Bragg e β é a largura a 

meia altura do pico de difração, calculado pela Equação 4:  

 

𝛽 =  √𝐵2 + 𝑏2                                                                                  (4) 

 

Sendo, B e b correspondem a largura em radianos dos picos de difração medidos a meia 

altura da amostra e do padrão de silício (com intensidade 100%) respectivamente167, 168. 

  

4.2.2 Espectroscopia Raman 

A espectroscopia Raman baseia-se no espalhamento inelástico da radiação incidente por 

meio de sua interação com moléculas vibratórias. Quando um feixe de laser monocromático 

interage com as moléculas da amostra, parte da luz espalhada pode apresentar frequências acima 
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ou abaixo da frequência incidente, o que caracteriza o espalhamento inelástico da luz 

denominado de espalhamento Raman anti-Stokes ou Stokes, respectivamente. Como a vibração 

é característica de cada material, logo, é possível obter informações estruturais e dos modos 

vibracionais169, 170. 

Os espectros micro-Raman foram obtidos à temperatura ambiente, utilizando-se um 

espectrômetro Horiba Jobin-Yvon, acoplado com detector CCD operando com um laser de íon 

argônio (Melles Griot, EUA) em 514,5 nm com potência máxima de 200 mW. As medidas 

foram coletadas na região de 100 a 1200 cm-1. 

 

4.2.3 Espectroscopia de Absorção nas Regiões do Ultravioleta-Visível 

As medidas de espectroscopia de absorção UV-Visível foram obtidas no Laboratório 

Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica (LIEC) na Universidade Federal de São Carlos, 

através de um espectrofotômetro Varian, modelo Cary 5G. As medidas foram realizadas à 

temperatura ambiente, em modo de reflectância difusa e variando o comprimento de onda na 

faixa de 200 nm a 800 nm, com velocidade de varredura de 600 nm/min. A partir dos espectros 

de reflectância das amostras foi possível estimar o valor do “gap” óptico desses materiais, pelo 

método proposto por Wood e Tauc171, que está relacionado com a absorbância e a energia do 

fóton pela Equação 5. 

 

ℎ𝜈𝛼 ∝ (ℎ𝜈 − 𝐸𝑔
𝑜𝑝𝑡

)𝑛                                                                                                              (5) 

 

Sendo, α a absorbância, h é a constante de Planck, ν é a frequência, 𝐸𝑔
𝑜𝑝𝑡

 é a energia do 

“gap” óptico e n é uma constante associada aos diferentes tipos de transições eletrônicas, que 

pode ser descrito, pelos valores de 1/2, 2, 3/2, 3, dependendo do tipo de transição entre as 

bandas. Podendo ser direta ou indireta, direta proibida ou indireta proibida respectivamente. 

Contudo, ao abordarmos a interação dos fótons com a matéria, é necessário fazer a 

correlação com a absorbância (α) da amostra, conforme a Equação 6. 

 

𝛼 =  − ln
𝑅

100
                (6) 

 

Sendo, R = Reflectância. 
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4.2.4 Fotoluminescência 

 

As medições de fotoluminescência foram realizadas à temperatura ambiente usando um 

laser de 355 nm (Cobolt/Zouk) como fonte de excitação focada em um ponto de 200 µm a uma 

potência constante de 5 mW. O sinal luminescente foi disperso por um espectrômetro de 19,3 

cm (Andor/Kymera) e detectado por um dispositivo de carga acoplada de silício 

(Andor/IdusBU2). 

 

4.2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As amostras obtidas na forma de pós foram dispersas em acetona com ajuda de um 

banho ultrassônico. Em seguida, as soluções dispersas foram depositadas em placas de silíco. 

As caracterizações morfológicas foram realizadas por meio da técnica de microscopia 

eletrônica de canhão de emissão de campo (MEV/FEG), utilizando o equipamento Zeiss, 

modelo Supra 35, em diferentes ampliações, disponibilizado pelo Laboratório Interdisciplinar 

de Eletroquímica e Cerâmica (LIEC) na Universidade Federal de São Carlos - UFSCar.  

 

4.2.6 Termogravimetria 

 

A análise termogravimétrica (TGA - do inglês Thermogravimetric analysis) é a técnica 

que permite a medição simultânea de temperatura, tempo e massa de uma amostra em uma 

atmosfera controlada. O método baseia-se na medida de variação de peso de uma amostra em 

decorrência do tratamento térmico. A termogravimetria derivada (DTG, do inglês Derivative 

Thermogravimetry) é um recurso matemático que fornece a primeira derivada da curva 

termogravimétrica, em função do tempo ou da temperatura172, 173. Já a análise térmica 

diferencial (DTA, do inglês, Differential Thermal Analysis) permite acompanhar os efeitos da 

variação de temperatura associados às alterações físicas ou químicas da amostra, como reações 

de decomposição, desidratação, óxido-redução, fusão, dentre outras. Dessa forma é possível 

classificar as reações observadas como endotérmicas ou exotérmicas174.  

O comportamento térmico foi investigado por análise termogravimétrica e derivada 

(TG/DTG), sob atmosfera de ar sintético (21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros 
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gases residuais), a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min, na faixa de temperatura de 25 a 

1200 °C, utilizando um analisador termogravimétrico Shimadzu, modelo DTG-60H. 

 

4.2.7 Teste de Citotoxicidade  

 

4.2.7.1 Teste Allium cepa  

 

Os bulbos de cebolas (Allium cepa L, Figura 8) de tamanho uniformes (peso de 20-30 

gramas), ausência de traumas, deformidades naturais ou contaminação por fungos foram 

lavados com água corrente da torneira durante 30 minutos e em seguida as escamas secas dos 

bulbos foram cuidadosamente removidas deixando o anel de raiz primordial intacto. 

Posteriormente, os bulbos descascados e limpos foram colocados em recipientes de vidros com 

água da torneira por até 24 horas para estimular o início do crescimento das raízes e identificar 

a viabilidade dos bulbos. Apenas a região radicular dos bulbos ficou submersa. Durante esse 

período, a água foi reposta para haver um crescimento mais eficaz das raízes dos bulbos.  

 

Figura 8 – Bulbos de Allium cepa L usados na análise do índice mitótico, aberrações cromossômicas e 

micronúcleo. 

  

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Após esse procedimento, os bulbos foram colocados por mais 48 horas (temperatura 

ambiente) em outros recipientes de vidros com água destilada que será usado como CN 

(controle negativo) e com as concentrações de 0,5 e 5 mg/mL das amostras de LTP0.5 e CTP0.5. 

Foram utilizados um total de sete bulbos de cebola para cada tratamento realizado.  
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Após o período de tratamento de 48 horas, as raízes de cada bulbo foram fixadas numa 

solução preparada com etanol absoluto e ácido acético glacial (3:1 v/v) por 24 horas a 4 °C e 

depois armazenadas em etanol a 70% à temperatura de 4 °C até à sua subsequente utilização 

para análise dos parâmetros biológicos conforme descrito por FISKESJO135.  

Para analisar os parâmetros biológicos (fases da mitose, índice mitótico, aberrações 

cromossómicas, aberrações mitóticas e micronúcleos), as raízes foram removidas do etanol 

70% e colocadas em solução de ácido clorídrico (1M) por 11 minutos para hidrólise. Após 

hidrólise, as raízes foram lavadas com água destilada e pré-coradas no reagente de Schiff por 2 

horas. Em seguida, as regiões meristemáticas foram cortadas, colocadas em uma lâmina de 

microscopia e em seguida será adicionada uma gota do corante carmim acético a 2 %, coberta 

com uma lamínula e cuidadosamente comprimida. Cinco lâminas foram preparadas para cada 

tratamento e analisadas usando um microscópio óptico. No mínimo, 5000 células (interfase e 

em divisão celular) por tratamento foram analisadas para determinar as fases do ciclo celular, 

índice mitótico, aberrações cromossômicas, aberrações mitóticas e micronúcleos. Água 

destilada e sulfato de cobre (0,00016 g/L) foram usados como controle negativo e positivo, 

respectivamente.  

 

4.2.7.2 Citotoxicidade pelo teste de hemólise 

 

Para avaliação da capacidade de indução de hemólise em eritrócitos de rato, foi utilizada 

a metodologia descrita por OLIVEIRA et al. 143. Para verificar a capacidade hemolítica baseado 

na lise da membrana celular, 100 µL das amostras de LTP0.5 e CTP0.5 diluídas em soro 

fisiológico nas concentrações de 0,5 e 5 mg/mL foram adicionados em tubos de ensaios 

contendo 100 µL de suspensão de eritrócitos (10% v/v, PBS). Após agitação suave, os tubos 

foram incubados a 37 °C por 120 minutos.  

Depois deste tempo, 2800 µL de soro fisiológico foram adicionados à mistura reacional 

e subsequentemente os eritrócitos foram precipitados por centrifugação (2500 rpm) durante 5 

minutos. A magnitude da hemólise foi determinada pela mensuração da absorbância do 

sobrenadante usando um espectrofotômetro em 540 nm. Utilizou-se um grupo como controle 

negativo (CN), o qual recebeu o veículo (soro fisiológico), e um grupo como controle positivo 

(CP), que foi tratado com água destilada. 
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4.2.8 Obtenção das Impressões Digitais 

 

Esta seção a qual envolve somente a coleta das impressões digitais dos indivíduos, 

obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFCAT sob o número de parecer 

3.854.818 (CAAE 24769619.7.0000.8409) (Anexo 1). A concordância dos indivíduos 

participantes da pesquisa foi formalizada através da assinatura do termo de consentimento livre. 

4.2.8.1 Produção e revelação das impressões digitais latentes 

 

 Foram utilizadas quatro superfícies distintas para deposição das impressões digitais, 

sendo vidro, metal, madeira (MDF, do inglês Medium Density Fiberboard) e plástico. As 

amostras foram produzidas por indivíduos distintos, sendo que a estes foram pedidos que em 

primeiro lugar realizassem a limpeza das mãos com água e sabão para a produção das 

impressões.  

Convencionou-se utilizar toque de média pressão dos dedos indicadores das mãos 

esquerda e direita para as análises, tendo sido solicitado aos doadores que realizassem antes, 

um leve toque dos dedos na testa e esfregaço das palmas entre si, com o objetivo de simular a 

condição natural da pele. Solicitou-se aos indivíduos que tocassem as superfícies mantendo 

uma pressão constante por 5 segundos. As impressões latentes foram reveladas com os materiais 

CTP0.5 e LTP0.5, logo após a aposição com o auxílio de uma peneira. As impressões foram 

expostas a luz visível e UV de 254, 312 e 365 nm e as imagens foram obtidas com o auxílio de 

um Video Spectral Comparator (VSC 6000/HS), da Foster&Freeman, conforme ilustra a Figura 

9. 
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Figura 9 – Etapas para revelação de uma impressão digital. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

4.2.9  Análise genética de impressões digitais 

  

Este estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Pedro Ernesto – CEP HUPE/UERJ – sob o número de parecer 1.790.600 (CAAE 

48026615.6.0000.5259), (Anexo 2) tendo sido desenvolvido no Laboratório de Óxidos 

Funcionais Nanoestruturados (LOFN, UFG/RC), Laboratório de Diagnósticos por DNA 

(IBRAG, UERJ) e na Seção de Genética do Instituto de Biologia do Exército (IBEx), sendo 

resultante de parceria firmada entre as instituições supracitadas através do Programa Pró- 

Defesa 3 (CAPES/Ministério da Defesa). 

4.2.9.1 Preparo dos suportes 

 

Para este estudo foram utilizadas 20 lâminas para microscopia. As lâminas foram limpas 

e esterilizadas com solução de hipoclorito de sódio 5% seguido de álcool 70% e 30 minutos em 

forno Ultravioleta Crosslinker® (UVP) na potência 120 J, antes do início da coleta de 

impressões papilares.  

 

4.2.9.2 Coleta 

 

Para este estudo, 3 voluntários participaram realizando a doação de impressão papilar 

dos indicadores direito e esquerdo. Anteriormente à coleta, os voluntários assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido.  Os voluntários foram instruídos, anteriormente à coleta, 
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a friccionar os indicadores pela face a fim de aumentar o número de células epiteliais a serem 

transferidas para as lâminas durante a deposição das impressões papilares. Durante 30 

segundos, os voluntários realizaram a coleta de cada impressão papilar, realizando toque leve 

sobre as lâminas e sem rolamento dos dedos. 

4.2.9.3 Amostras de referência 

 

Foram coletadas amostras de referência da parte inferior da mucosa da bochecha (swab 

bucal) de cada voluntário para a obtenção dos perfis genéticos de referência objetivando a 

comparação destes com os perfis genéticos obtidos a partir das impressões papilares. 

4.2.9.4 Revelação das impressões digitais 

 

Após a finalização das coletas, as impressões obtidas foram reveladas utilizando como 

material revelador, os materiais CTP0.5 e LTP0.5. A revelação das impressões foi conduzida 

com o auxílio de um pincel de pelo de camelo, utilizando quantidade suficiente para que a 

impressão papilar latente pudesse se tornar visível. 

4.2.9.5 Extração e concentração de DNA  

 

As impressões papilares reveladas foram coletadas das lâminas empregando-se o 

método do duplo swab175 que consistiu em realizar uma coleta inicial com swab Absorve® de 

algodão umedecido em solução de coleta, seguida de uma segunda abordagem com swab seco 

a fim de coletar integralmente todas as possíveis células aderidas à lâmina. Foi utilizada solução 

de NaCl 0,9% como solução de coleta176. 

Utilizando-se uma tesoura esterilizada de ponta fina, os algodões dos swabs foram 

desprendidos da haste plástica e transferidos individualmente para tubos plásticos tipo 

eppendorf de 1,5mL de capacidade. O processo de extração de cada swab foi realizado 

separadamente177. Utilizou-se o método da Lize Enzimática para a extração de DNA das 

amostras178, que consiste da adição de 198,2µL de tampão de extração dodecil sulfato de sódio 

0,05% (SDS) + 7,2 µL de proteinase K 20mg/mL (Qiagen). As amostras foram submetidas a 

incubação a seco por 30 minutos, a 56ºC com agitação de 1400 RPM em agitador térmico 

(Thermomixer R, Eppendorf), seguida de incubação a seco por 10 minutos, a 99ºC, sem 

agitação e resfriamento por 5 minutos a 4ºC. O volume resultante da extração de cada swab 

perfez-se em torno de 250 a 300 µL.  
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O conteúdo da extração de DNA dos swabs úmido e seco referentes a cada impressão 

papilar foram transferidos para um único tubo eppendorf e o volume final foi reduzido179 a 19 

µL utilizando-se filtro para concentração de DNA (Amicon® Ultra 0.5 mL 30k Merck 

Millipore). Foi adicionado ao processo 2µL de Poly RNA 1 ng/µL 178 objetivando aumentar a 

eficiência da recuperação de DNA. O intervalo entre a coleta e a revelação foi em média de 7 

dias. Depois de reveladas, o prazo médio para completar os processos de coleta, extração e 

concentração das amostras, foi de 30 dias. Após concentradas, as amostras permaneceram 

congeladas em freezer -20°C, e foram quantificadas e genotipadas até 6 meses depois. 

 

 

4.2.9.6 Amplificação de DNA 

 

Para a amplificação do DNA foram empregados os kit´s comerciais utilizados 

usualmente em análises genéticas, com diferentes concentrações de DNA para a determinação 

do melhor resultado de perfil genético. 

A amplificação do DNA extraído (PCR) das impressões papilares foi realizada 

utilizando-se o kit PowerPlex® Fusion 6C (Promega Corporation) no analisador genético ABI 

3500 (Thermofisher) segundo o protocolo do fabricante: 5µl de PowerPlex® Fusion 6C 5X 

Master Mix, 5µl de PowerPlex® Fusion 6C 5X Primer Mix e 15µl de amostra de DNA extraído, 

sendo 25µl o volume final da reação de amplificação. O kit PowerPlex® Fusion 6C (Promega 

Corporation) é um multiplex para a detecção de um painel de 27 regiões STR no genoma 

humano em conformidade com a base de dados de DNA referência Combined DNA Index 

System (CODIS, em português, Sistema de índice de DNA combinado). As amostras foram 

processadas para a análise de STR com o kit PowerPlex® Fusion 6C (Promega Corporation) 

no analisador genético ABI 3500 (Thermofisher) segundo o protocolo do fabricante: 5µl de 

PowerPlex® Fusion 6C 5X Master Mix, 5µl de PowerPlex® Fusion 6C 5X Primer Mix e 15µl 

de amostra de DNA extraído, sendo 25µl o volume final da reação de amplificação. O kit 

PowerPlex® Fusion 6C (Promega Corporation) é um multiplex para a detecção de um painel 

de 27 regiões STR no genoma humano em conformidade com a base de dados de DNA 

referência Combined DNA Index System (CODIS, em português, Sistema de índice de DNA 

combinado) 
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As amostras de saliva (amostras referência) coletadas em suabe foram submetidas à 

amplificação de DNA (PCR) utilizando-se o mesmo kit PowerPlex® Fusion 6C (Promega 

Corporation). 

A amplificação do DNA também se deu utilizando-se o kit AmpFlSTR® MiniFiler™ 

(Applied Biosystems®) de acordo com o seguinte protocolo: 5µL de tampão de reação, 2,5 µL 

da mistura de iniciadores e 5 µL de DNA extraído. As amostras foram submetidas à seguinte 

ciclagem: incubação inicial por 11 minutos a 95º C, seguida por 30 ciclos de desnaturação a 94º 

C durante 20 segundos e anelamento dos iniciadores a 59 ºC por dois minutos. Em seguida, a 

extensão das novas fitas de DNA foi realizada durante um minuto a 72 ºC e a extensão final por 

45 minutos a 60 ºC. O procedimento foi realizado no termociclador Veriti 96 poços da Applied 

Biosystems® 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1  Difração de Raios X 

 

5.1.1 Caracterização das fases para os sistemas CTO e CTP 

 

A evolução estrutural dos sistemas CTO e CTP com suas respectivas dopagens e a 

diferentes temperaturas foram observadas por Difração de Raios X (DRX) A Figura 10 ilustra 

os difratogramas de Raios X das amostras tratadas nas temperaturas de 500, 600, 800, 900 e 

1100 °C.  

As principais fases cristalinas identificadas podem ser relacionadas à estrutura 

ortorrômbica do tipo perovisquita do CaTiO3 pertencente ao grupo espacial Pnma (62).  Os 

picos de difração foram indexados com base no arquivo ICDD 00-022-0153 e os índices de 

Miller estão representados acima de cada pico. 

 

Figura 10 – Difratogramas obtidos para as amostras, (a) CTO, (b) CTP0.5, (c) CTP1, (d) CTP3 e (e) CTP5. Os 

picos relativos à fase CaO são indicados pelo símbolo (▼) e CaCO3 (★). 

 

(a) 
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(c) 

(b) 
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Fonte: Próprio autor (2020). 

(e) 

(d) 
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A análise dos difratogramas apresentados na Figura 10 revela que o nível de 

desorganização estrutural diminui de acordo com o aumento da temperatura, entretanto mesmo 

em temperaturas mais baixas é possível verificar picos característicos da matriz hospedeira 

CaTiO3, demonstrando boa concordância entre os padrões de difração experimentais e o padrão 

da estrutura da ficha. Além disso, ao se fazer a correlação entre o material puro e os dopados, 

observa-se que a inserção de dopantes retarda a organização dos materiais nas temperaturas 

iniciais. 

É observado em torno de 2θ igual a 29° um pequeno pico referente a formação de 

carbonato de cálcio (CaCO3) indexado pela ficha ICDD (nº 00-005-0586), como nenhum dos 

precursores apresenta o átomo de carbono em sua estrutura, é possível que este carbonato possa 

ser decorrente da absorção do CO2 da atmosfera180, 181. Para os materiais tratados termicamente 

a 1100 °C nota-se a presença de um pico, representado pelo símbolo (▼), que pode ser atribuído 

ao CaO (ICDD n° 00-048-1467 ), possivelmente formado pela decomposição do CaCO3. 

Nota-se que à medida que a concentração de praseodímio aumenta ocorre uma 

diminuição da intensidade dos picos referentes aos planos cristalográficos 121 e 040, com 2θ 

igual a 33 e 47°, respectivamente (Figura 11). Essa redução da intensidade também foi 

observada por CHUNG et al.182 que reportou a influência da concentração de praseodímio nas 

propriedades fotoluminescentes do CaTiO3, observando que conforme a concentração de 

praseodímio aumenta, ocorre uma redução das intensidades dos picos, bem como a diminuição 

também do tamanho de grão. 
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Figura 11 – Padrões de DRX das amostras CaTiO3 puro e dopado com Pr3+ na temperatura de 1100°C ampliada 

na região de 30° a 50°. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

PINATTI et al. reportaram a síntese dos materiais CaTiO3 e CaTiO3:Sm3+ com 

diferentes concentrações molares (0,5%, 1%, 3% e 5%) obtidos pelo método hidrotérmico 

assistido por micro-ondas, que demonstraram que as diferentes quantidades de dopagem não 

provocaram alterações na estrutura cristalina183. Esse mesmo efeito também se observa aqui, 

onde o aumento das concentrações de Pr3+ nos materiais CTP3 e CTP5 (Figura 10 (d) e (e)) não 

promoveu alterações significativas na estrutura cristalina, demonstrando que o método de 

síntese foi eficaz para a obtenção dos materiais em sua fase cristalina. 

Os tamanhos médios de cristalito foram estimados com base na Equação de Scherrer 

(Equação 3), utilizando como base a largura a meia altura (FWHM) do pico de difração de 

maior intensidade das amostras (121) adequado a uma função do tipo gaussiana. Na Figura 12 

estão representados os resultados obtidos para os tamanhos médios de cristalito dos materiais  

CaTiO3 puro e dopados com Pr3+ tratados termicamente nas temperaturas de 500, 600, 800 900 

e 1100 °C.  
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Figura 12 – Tamanho médio de cristalito das amostras de CTO e CTP em função do tratamento térmico. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

A partir dos dados apresentados na Figura 12, observa-se que o aumento da temperatura 

de calcinação promove um aumento no tamanho médio do cristalito como esperado. Este 

comportamento pode estar associado a maior difusão dos átomos, que favorece a coalescência 

de partículas e consequentemente o crescimento do grão148, 184.  

A dopagem com íons lantanídeos em matrizes hospedeiras é comumente acompanhada 

pela formação de defeitos cristalinos, como ânions intersticiais e vacâncias catiônicas, afim de 

se manter a neutralidade de cargas185. Contudo a incorporação de íons Pr3+ nos sítios de Ti4+ é 

muito improvável devido a diferença nos raios iônicos, uma vez que o raio iônico do Pr3+ em 

coordenação 12 e 6 são 1,30 e 0,99 Å, respectivamente, enquanto que o raio iônico do Ti4+ de 

coordenação 6 é 0,605 Å186. Portanto, espera-se que os íons Pr3+ (1,30 Å) substituam o íon Ca2+ 

(1,34 Å) baseado na compensação de cargas que ocorre e na semelhança dos valores, visto que 

o raio iônico do Pr3+ é menor que o de Ca2+, a substituição parcial acarreta distorções no retículo 
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cristalino sugerindo a compressão da cela unitária e consequentemente, limitando o crescimento 

dos cristalitos114, 181. 

Este fato pode ser observado ao se relacionar o material puro com os dopados, o qual 

nota-se uma diminuição nos tamanhos dos cristalitos, principalmente nas temperaturas iniciais, 

isto se deve ao fato da inserção de dopante na matriz do CaTiO3 o que ocasiona defeitos ao 

longo da rede, limitando o crescimento dos grãos187. 

TIAN et al.188 obtiveram valores de tamanho de cristalito para o material CaTiO3: 0,6% 

Pr3+ na ordem de grandeza de 48,9 nm,  quando sintetizados pelo método convencional de 

reação no estado sólido assistida com fluxo de HBO3 na temperatura de calcinação de 1300 °C 

por 2 horas, o que demonstra que os resultados encontrados estão em concordância com a 

literatura. 

 

5.1.2 Caracterização das fases para os sistemas LTO e LTP 

 

A Figura 13 ilustra os difratogramas dos materiais LTO e LTP com suas respectivas 

dopagens e a diferentes temperaturas de tratamentos térmicos, que variam de 500 a 1100 °C. 

 

Figura 13 – Difratogramas obtidos para as amostras, (a) LTO, (b) LTP0.5, (c) LTP1, (d) LTP3 e (e) LTP5. 

 

(a) 
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(b) 

(c) 
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Fonte: Próprio autor (2020). 

(d) 

(e) 
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Na Figura 13 nota-se a presença de uma banda larga, para todos os materiais tratados 

termicamente a 500 e 600 °C indicando que os materiais não cristalizam a essa temperatura189. 

Entretanto quando a temperatura é aumentada para 800 ºC, é possível observar uma certa 

tendência à estrutura da fase monoclínica do La2Ti2O7, evidenciando que o mesmo possui um 

certo grau de cristalinidade. Quando as amostras são calcinadas em temperaturas mais elevadas 

como 900 e 1100 °C observa-se um aumento da intensidade dos picos e o estreitamento dos 

mesmos, indicando uma maior cristalinidade dos materiais.   

Todos os padrões dos materiais cristalinos são bastante semelhantes à fase monoclínica 

do La2Ti2O7 com grupo espacial P21, que estão em conformidade com a ficha ICDD 028-0517. 

É reportado na ficha que o pico de maior intensidade do material, ocorre em 2θ igual 29,80° e 

corresponde ao plano cristalino com índices de Miller de (2̅12) conforme reportado na 

literatura190. 

Não foram detectados picos de difração referentes a fases adicionais, incluindo La2O3 

ou TiO2 referentes aos precursores utilizados na síntese, o que indica que a incorporação dos 

íons Pr3+ no sítio do La3+ foi bem sucedida na rede hospedeira do La2Ti2O7 
16. Ressalta-se que 

estes difratogramas são semelhantes aos obtidos por PARK et al.16 para o La2Ti2O7:Eu3+ 

sintetizados pelo método solvotermal e tratados termicamente de 800 a 1400 °C por 5 horas, o 

qual os difratogramas obtidos foram indexados à estrutura monoclínica do La2Ti2O7. Outros 

autores também reportam a estrutura monoclínica obtida para este material através de métodos 

como sol-gel e reação no estado sólido191, 192. 

A Figura 14 ilustra os tamanhos médios de cristalitos dos materiais LT puro e dopados 

em função da temperatura. Os tamanhos médios de cristalito foram estimados com base na 

Equação de Scherrer (Equação 3), para o pico de difração de maior intensidade das amostras 

(2̅12) adequado a uma função do tipo gaussiana.  
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Figura 14 – Tamanho médio de cristalito das amostras de LTO e LTP em função do tratamento térmico. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

De acordo com a Figura 14 verifica-se que o aumento da concentração do dopante altera 

o tamanho médio de cristalito, apresentando uma tendência a diminuição dos mesmos. Essa 

diminuição de tamanho ocorre em decorrência da substituição do modificador da rede lantânio 

com base no raio iônico (1,16 Å para NC = 8 e 1,22 Å para NC = 9) pelo dopante praseodímio 

(1,13 Å para NC = 8 e 1,18 Å para NC = 9), essas diferenças entre os tamanhos de raios iônicos, 

resulta em distorções na rede cristalina acarretando em uma diminuição do tamanho do 

cristalito115. 

LEROY e colaboradores117 estudaram a fotodegradação da Rodamina B no 

fotocalisador La2Ti2O7 sintetizado via sol-gel e calcinado por 10 horas a diferentes temperaturas 

(600-1200 °C). Os autores verificaram a influência do tamanho do cristalito nas propriedades 

fotocatalíticas e obtiveram valores na ordem de grandeza de 36, 48 e 76 nm, para o material 

La2Ti2O7 nas temperaturas de 800, 900 e 1100 °C respectivamente. Os resultados obtidos neste 

trabalho estão em concordância com os que são descritos na literatura189, 193.  
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5.2  Espectroscopia Raman 

 

5.2.1 Caracterização para os sistemas CTO e CTP 

 

A espectroscopia Raman é uma ferramenta muito útil para  estimar o grau de desordem 

estrutural nos materiais. A Figura 15 ilustra os 9 modos vibracionais, representados por P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9 para as amostras de CTO e CTP dopados com 0,5 e 1% obtidos pelo 

método OPM em temperatura de 800, 900 e 1100 °C. 

 

Figura 15 – Espectro Raman das amostras de (a) CTO, (b) CTP0,5 e (c) CTP1 obtidas nas temperaturas de 800, 

900 e 1100 °C. 

 

(a) 
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Fonte: Próprio autor (2021). 

(b) 

(c) 



52 
 

 
 

Segundo a literatura, para a estrutura ortorrômbica (𝐷2ℎ
16, Pnma) são reportados 24 

modos ativos, os quais são representados por meio da equação da representação irredutível 

(Equação 7): 

 

Γ(𝑅𝑎𝑚𝑎𝑛) = 7𝐴𝑔 +  5𝐵1𝑔 +  7𝐵2𝑔 +  5𝐵3𝑔                       (7) 

 

Entretanto, muitos desses modos não podem ser observados, possivelmente devido a 

sobreposição de alguns modos ativos ou por sua baixa polarizabilidade194, 195. Como resultado, 

apenas nove modos ativos de Raman são observados para a estrutura cristalina do tipo 

perovskita ortorrômbica CaTiO3, estando em concordância com vários estudos da literatura183, 

195, 196.  

Para a estrutura cristalina do CTO, os modos ativos são os decorrentes das vibrações do 

estiramento, torção e flexão das ligações metal-oxigênio183. O modo Raman denominado de P1 

corresponde ao modo vibracional da estrutura ortorrômbica para uma vibração de Ca ligado a 

um grupo de TiO3 (Ca-TiO3); P2, P3, P4, P5 e P6 correspondem aos desdobramentos dos 

modos vibracionais dos ângulos de ligação O-Ti-O; os modos P7 e P8 correspondem aos modos 

transversais de Ti-O6 (desdobramento de modos ou rotação dos octaedros) e o P9 está associado 

ao modo de estiramento simétrico do Ti-O183, 197-199. 

Analisando a Figura 15, nota-se que alguns picos não estão bem definidos, no caso 

das amostras tratadas termicamente a 800 °C, indicando um distúrbio estrutural de curto alcance 

presente nas amostras. Entretanto os espectros obtidos para as amostras de 900 e 1100 °C 

exibem picos mais bem definidos, indicando uma possível diminuição dos defeitos e aumento 

da cristalinidade da amostra198. Contudo, independente dos materiais serem dopados ou não, 

todos apresentaram os nove modos ativos previstos e os espectros Raman obtidos neste  trabalho 

foram consistentes com aqueles relatados na literatura. 

A Tabela 4 relaciona os modos vibracionais obtidos neste trabalho para os materiais 

CTO, CTP0,5 e CTP1 nas temperaturas de 800, 900, 1100 °C juntamente com os valores 

reportados na literatura para o CTO ortorrômbico obtido por outros métodos de síntese. 
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Tabela 4 – Modos vibracionais das amostras CTO, CTP0,5 e CTP1 em comparação com a literatura selecionada. 

 Atribuições 

Deslocamento Raman (cm-1)   

Figura 

15 

Ref 

 184 

(MPP) 

Ref  
183 

(HAM) 

Ref  
200 

(RES) 

Ref  
201 

(MHC) 

Este Trabalho  

(OPM) 

Ca – TiO3 

Estrutura 

Cristalina 

P1 157 120 152 156 

CTO CTP0,5 CTP1 

157 158 155 

O – Ti – O  

Modos 

Angulares 

P2 183 172 180 182 182 183 181 

P3 227 219 224 227 227 228 225 

P4 248 237 245 247 247 248 245 

P5 287 280 282 287 288 288 285 

P6 339 333 336 338 338 339 336 

Ti – O3  

Modos 

Torsionais 

P7 470 457 468 472 468 468 467 

P8 496 534 496 493 494 494 490 

Ti – O  

Modo de 

Estiramento 

P9 640 688 639 - 641 641 650 

Nota: MPP = Método dos Precursores Poliméricos; HAM = Método hidrotérmico assistido por micro-ondas;  

RES = Reação no estado sólido; MHC = Método Hidrotérmico Convencional; OPM = Método do Peróxido 

Oxidante. 

Fonte: Próprio autor (2021). 

 

O modo vibracional P1 está relacionado com a vibração do Ca ligado ao grupo TiO3 

(Ca-TiO3) e as pequenas diferenças apresentadas nas posições do pico em relação ao material 

puro com os materiais dopados, podem ser devido a uma perturbação nos clusters de [CaO12] 

após a inserção de íons Pr3+, o que pode ser um indicativo de que estes íons ocuparam a posição 

do sítio A (Ca2+) na matriz do CaTiO3 
77, 197. 

Os modos P2 e P3 correspondem ao grau de ordenamento da rede ortorrômbica. O pico 

centrado em 182 cm-1  está relacionado com o modo Ag, em transições de fase ortorrômbica-

cúbica este pico desapareceria, logo, a presença deste indica a existência de uma única fase 

ortorrômbica para todos os materiais sintetizados pelo método OPM202. O modo P4 é atribuído 

ao pico mais intenso e é denominado B1g como resultado da rotação do octaedro de oxigênio 

[TiO6].  

Os modos situados em P5 e P6 são atribuídos às vibrações internas O-Ti-O dos octaedros 

inclinados. Os picos identificados como P7  e P8 referem-se ao modo torsional das ligações Ti-
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O3 e estão atribuído às distorções estruturais dos clusters [TiO6]. O modo vibracional P9, está 

relacionado ao estiramento simétrico da ligação Ti-O184, 202. 

Além dos nove modos Raman descritos, foi observado um modo adicional indicado por 

asterisco em todas as amostras. Este modo está relacionado a presença de carbonato de cálcio 

em virtude da vibração característica em 1090 cm-1, o que corrobora com os resultados de 

difração de Raios X203, 204. 

Para o material CTP1, os modos que compreendem de P1 a P8 Raman são deslocados 

para números de onda mais baixos em função do aumento na concentração de Pr3+, isso indica 

que a matriz do CaTiO3 pode conter defeitos estruturais, acarretando na alteração nas vibrações 

de estiramento, torção e flexão das ligações metal-oxigênio. Além disso, a banda larga centrada 

em 641 cm-1 (P9) muda para frequências mais altas no material CTP1, indicando a distorção do 

dos clusters [CaO12] e [TiO6] na rede, esta distorção resulta na modificação da densidade 

eletrônica, bem como do seu momento dipolo. Esta conclusão é apoiada pela literatura187, 202.  

O modo Raman identificado em 800 cm-1 para o material CTP0.5 e CTP1, representado 

pelo símbolo (★) na Figura 15 (b) e (c) está relacionado aos movimentos do oxigênio que 

podem ser representados pela vibração de alongamento (breathing) assimétrica e simétrica do 

octaedro TiO6. Diversos autores relatam que esse modo acarreta alterações apenas no 

comprimento da ligação, mantendo a simetria molecular inalterada195, 205. 

 

5.2.2 Caracterização para os sistemas LTO e LTP 

 

O La2Ti2O7 cristaliza com uma estrutura monoclínica com grupo espacial P21. A 

análise de grupo para esta estrutura prevê 132 modos ativos Raman, os quais são representados 

por meio das representações mecânicas irredutíveis para os 129 modos ópticos Γ𝑜𝑝𝑡𝑖𝑐 = 65𝐴 +

64𝐵 e 3 acústico Γ𝑎𝑐𝑜𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐 = 𝐴 + 2𝐵192, 206. 

A evolução dos modos Raman com a temperatura foi acompanhada comparando o 

material puro com os modos observados para os materiais dopados, conforme ilustra a Figura 

16.  
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Figura 16 – Espectro Raman das amostras de (a) LTO, (b) LTP0,5 e (c) LTP1 obtidas nas temperaturas de 800, 

900 e 1100 °C. 

 

 

(a) 

(b) 
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Fonte: Próprio autor (2021). 

 

O grande número de modos Raman ativos revela a possibilidade de observar várias 

sobreposições de linha, o que resulta em um espectro complexo, bastante semelhante aos 

padrões de DRX. Dentre estes modos, oito principais modos têm sido atribuídos e relatados na 

literatura16, 207, 208. Os modos de baixa frequência na faixa de 50-490 cm-1 são atribuídos as 

vibrações La-O. Os modos no intervalo de 490-575 cm-1 correspondem ao octaedro distorcido 

[TiO6] e os modos de alta frequência acima de 600 cm-1 podem ser associados aos modos de 

estiramento das vibrações Ti-O209. 

Pela análise da Figura 16, visualmente nota-se que as larguras das bandas diminuem e a 

intensidade do modo situado em ∼156 cm-1 aumenta com o aumento da temperatura. Esse efeito 

pode estar relacionado com o aumento da cristalinidade dos materiais. Embora as temperaturas 

de 800 e 900 °C resulte em fracas mudanças no espectro vibracional, o tratamento térmico a 

1100 °C produz mudanças significativas, o qual observa-se o surgimento de bandas mais 

estreitas e o aumento da intensidade de algumas bandas fracas. 

(c) 
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Os 8 modos vibracionais observados neste trabalho para os materiais LTO, LTP0,5 e 

LTP1 foram representados por P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8 e se encontram listados na Tabela 

5 juntamente com os valores reportados na literatura para o LTO monoclínico. 

 

Tabela 5 – Modos vibracionais do material LTO, LTP0,5 e LTP1 em comparação com a literatura. 

 Atribuições 

Deslocamento Raman (cm-1) 

Figura 

16 

Ref  
208 

(SHS) 

Ref  
207 

(OCM) 

Ref  
192 

(RES) 

Este Trabalho  

(OPM) 

Ti – O P1 124 130 131 

LTO LTP0,5 LTP1 

135 135 136 

La – O  

P2 163 154 152 156 156 156 

P3 248 244 239 240 240 237 

P4 351 342 338 343 344 343 

O – Ti – O  

P5 456 445 446 444 444 445 

P6 615 610 606 605 592 601 

P7 729 793 791 793 793 793 

Ti – O P8 804 820 806 806 806 807 

Nota: SHS (do inglês, Self-propagation High-temperature Synthesis), também conhecido como reação de 

combustão; OCM = Acoplamento oxidativo do metano (do inglês, oxidative coupling of methane); RES = Reação 

no estado sólido. 

 

Fonte: Próprio autor (2021). 

 

O sistema La2Ti2O7 mostra os modos de fônon resultado de múltiplas vibrações La-O e 

Ti-O. As bandas denominadas P1 e P8 estão relacionados aos modos B1g e B2g, respectivamente, 

correspondentes ao estiramento da ligação Ti – O. Os modos P2, P3 e P4 são atribuídos aos 

modos de flexão e vibração da ligação La − O. Os modos P5, P6 e P7 correspondem ao 

estiramento das ligações O – Ti – O. 

Embora alguns modos possam apresentar leves deslocamentos, os resultados obtidos 

demonstram perfis semelhantes com estudos já reportados na literatura. 
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5.3  Espectroscopia de reflectância difusa na região do Ultravioleta-visível (UV-Vis) 

 

5.3.1 Caracterização para os sistemas CTO, CTP, LTO e LTP 

 

Com a finalidade de compreender o efeito das distorções estruturais sobre a 

distribuição dos estados eletrônicos das amostras de CTO e CTP, foram realizadas análises por 

meio de reflectância difusa na região do UV-Visível, com varredura em comprimentos de onda 

de 200 a 800 nm.  

Os espectros de reflectância difusa na região do UV-Vis em função do comprimento de 

onda para os sistemas CTO e CTP dopados com 0,5 e 1%, obtidos pelo método OPM nas 

temperaturas de 800, 900 e 1100 °C estão ilustrados na Figura 17. 

 

Figura 17 – Espectros de Reflectância em função do comprimento de onda das amostras de CTO, CTP0.5 e 

CTP1 obtidos nas temperaturas de (a) 800, (b) 900 e (c) 1100 °C 

 

(a) 
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Fonte: Próprio autor (2021). 

(b) 

(c) 
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As bandas de absorção apresentadas nas Figuras 17 com máximo em aproximadamente 

320 nm (banda A) são atribuídas às transições eletrônicas do estado 2p (O) para o estado 3d 

(Ti)210-212. Já a banda observada na faixa de comprimento de onda de 360–405 nm para os 

materiais dopados com Pr3+ (Banda B), não pode ser observada para os sistemas CTO, nas 

diferentes temperaturas, o que indica que a banda ombro está relacionada com o dopante. 

Boutinaud et al.213, 214 propuseram que esta banda é atribuída ao estado de transferência de carga 

de intervalência Pr3+/Ti4+  ↔  Pr4+/Ti3+. 

Além disso, as bandas fracas (bandas C) em aproximadamente 498, 480, 456 e 612 nm 

são atribuídas respectivamente às transições 3H4 → 3P0, 
3H4 → 3P1, 

3H4 → 3P2 e 3H4 → 1D2. Isso 

está em acordo com os resultados reportados na literatura para esse material e 

para outros titanatos dopados com praseodímio52, 116, 188, 215. 

A partir dos espectros de reflectância difusa, foram calculados os valores de band gap, 

conforme descrito no método de Wood e Tauc171, descrito na seção 4.2.3. Os valores de band 

gap foram obtidos através do ajuste e extrapolação linear, considerando a regressão linear, r 

igual a 0,99, determinados por uma linha tangente ao eixo horizontal e estão ilustrados na Figura 

18 e listados na Tabela 6. 

 

Figura 18 – Espectro de reflectância difusa (enegia de band gap) para as amostras de CTO, CTP0.5 e CTP1 

obtidos nas temperaturas de (a) 800, (b) 900 e (c) 1100 °C. 

 

(a) 
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Fonte: Próprio autor (2021). 

(b) 

(c) 
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Tabela 6 – Valores de band gap para os materiais CaTiO3 puro e dopado com Pr3+ obtidos via OPM. 

Material 
Temperatura 

(°C) 

 

Band Gap (eV) 

 

CaTiO3 

800 3,56 

900 3,59 

1100 3,57 

CaTiO3: 0,5% Pr3+ 

800 3,30 

900 3,37 

1100 3,49 

CaTiO3: 1% Pr3+ 

800 3,54 

900 3,45 

1100 3,58 

Fonte: Próprio autor (2021). 

 

A análise da tabela 6 permite observar uma oscilação na energia de band gap em relação 

ao material puro com os materiais dopados. Os valores de band gap podem ser relacionados à 

presença de níveis de energia intermediários dentro do gap, uma vez que esses níveis de energia 

dependem do grau de ordem-desordem estrutural da rede. É reportado na literatura que esses 

níveis também podem estar associados com o método de síntese, temperatura de tratamento 

térmico e distorções do ângulo de ligação, ocasionando uma introdução de defeitos eletrônicos 

intermediários no gap184, 216.  

Nesse sentido, o aumento da organização estrutural leva a uma redução desses níveis de 

energia intermediários e, consequentemente, aumenta os valores de band gap217. Esses 

resultados indicam que o aumento da temperatura favorece a organização estrutural, 

corroborando com os observados por DRX e Raman. Sugerindo assim que os sistemas 

comportam-se de forma semelhante ao reportado na literatura para o CaTiO3
116, 188, 218.  

A Figura 19 ilustra os espectros de reflectância difusa na região do UV-Vis em função 

do comprimento de onda para as amostras LTO e LTP dopados com 0,5 e 1%. 

As bandas de absorção localizadas em torno de 492, 476 e 457 nm são atribuídas à 

transição do estado fundamental 3H4 para os multipletos 3Pj (j = 0, 1 e 2) de íons Pr3+, 

respectivamente. O pico fraco próximo a 613 nm é originado da transição 3H4 → 1D2 dos íons 

Pr3+.  
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Figura 19 – Espectros de Reflectância em função do comprimento de onda das amostras de LTO, LTP0.5 e 

LTP1 obtidos nas temperaturas de (a) 800, (b) 900 e (c) 1100 °C. 

 

 

(b) 

(a) 
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 Fonte: Próprio autor (2021). 

 

Com base nos dados de reflectância e usando a equação Wood e Tauc171, o band gap foi 

determinado. Pelo fato do óxido de La2Ti2O7 ser um material semicondutor e ser conhecido por 

ter uma transição direta permitida, as equações foram resolvidas utilizando o expoente n da 

Equação 5 com valor de ½. Os valores de band gap foram obtidos da mesma forma descrita 

para o material CTO e estão ilustrados na Figura 20 e listados na Tabela 7. 

 

(c) 
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Figura 20 – Espectro de reflectância difusa (enegia de band gap) para as amostras de LTO, LTP0.5 e LTP1 

obtidos nas temperaturas de (a) 800, (b) 900 e (c) 1100 °C. 

 

 

(a) 

(b) 
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Fonte: Próprio autor (2021). 

 

Tabela 7 – Valores de band gap para os materiais La2Ti2O7 puro e dopado com Pr3+ obtidos via OPM. 

Material 
Temperatura 

(°C) 

 

Band Gap (eV) 

 

La2Ti2O7 

800 3,08 

900 3,72 

1100 2,88 

La2Ti2O7: 0,5% Pr3+ 

800 2,58 

900 2,66 

1100 3,27 

La2Ti2O7: 1% Pr3+ 

800 2,97 

900 2,84 

1100 - 

Fonte: Próprio autor (2021). 

(c) 
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Os valores encontrados para o band gap do material puro, são menores do que os valores 

reportados na literatura (3,29 – 3,82 eV)219-221. A diminuição no valor do gap pode ser atribuída 

às distorções intermediárias causadas pela presença de defeitos estruturais222. A disparidade 

encontrada nos valores também pode ser explicada pela influência da temperatura191. 

É importante ressaltar que valores reduzidos de band gap favorecem as transições 

eletrônicas entre a banda de valência e a banda de condução. Isso indica que os titanatos 

sintetizados no presente estudo pelo método de síntese OPM, podem ser promissores como 

materiais com potencial fotocatalítico118, 223, 224. 

 

5.4  Emissão Fotoluminescente 

 

A emissão FL está relacionada com a ordem-desordem do material e, 

consequentemente, com os níveis intermediários existentes entre a banda de valência e a banda 

de condução, bem como com a organização do material, dessa forma, a temperatura influencia 

diretamente na emissão FL225. A Figura 21 ilustra os espectros de emissão FL do material CTP 

com diferentes composições de dopagens e tratados termicamente em diferentes temperaturas, 

sendo estes excitados no comprimento de onda de excitação de 355 nm nas mesmas condições 

experimentais para permitir a comparação das intensidades de emissão. 
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Figura 21 – Espectros de emissão fotoluminescente dos materiais: (a) CTP0.5, (b) CTP1, (c) CTP3 e (d) CTP5. 

 

 

(a) 

(b) 
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 Fonte: Próprio autor (2020). 

(c) 

(d) 
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Nas figuras contendo o material CaTiO3, dopado com Pr3+ é possível notar a emissão FL 

intrínseca do íon praseodímio, composta por um único pico de emissão forte e estreito, 

atingindo um máximo de 612 nm, que é atribuído à transição 1D2 → 3H4
116, 205, 226.  

O material CTP0.5 calcinado na temperatura de 1100 °C apresentou a maior intensidade 

luminescente quando comparado a todos os demais materiais. Para as amostras calcinadas a 

500 e 600 °C, nenhum pico de emissão é observado. Esses resultados corroboram com os 

obtidos por DRX, em que estas amostras apresentaram perfil típico de materiais amorfos. As 

demais emissões referentes as temperaturas de 800 e 900 °C para a mesma dopagem de 0,5% 

de Pr3+ apresentaram intensidades inferiores, ao serem comparadas com o material calcinado a 

1100 °C, em virtude disto, é ilustrada uma região ampliada no canto superior esquerdo da Figura 

21 (a) que corresponde a região entre 560 e 680 nm com o intuito de demonstrar que mesmo 

em temperaturas mais baixas o material possui uma forte emissão fotoluminescente.   

É evidente a dependência da intensidade de emissão com a concentração de Pr3+ inserida 

na matriz. Na Figura 21 (d) o material apresenta dopagem de 5% e é notável a diminuição da 

intensidade de emissão do íon Pr3+, isto é atribuído a um mecanismo denominado na literatura 

de supressão de concentração1. Quando se introduz 5% mols de íon na matriz do CT parte da 

energia absorvida quando essa amostra é excitada, é perdida por transferência de energia não 

radiativa devido às interações íon-íon ou íon-vacâncias (defeitos gerados pela inserção do 

dopante na matriz). Este fenômeno leva a um pico de emissão mais fraco se comparado as 

demais dopagens227-229.  

Geralmente, óxidos dopados com Pr3+ apresentam bandas de emissão azul-verde (3P0-

3H4), duas emissões verdes (3P1-
3H5 e 3P0-

3H5) e três emissões vermelhas (1D2-
3H4, 

3P0-
3H6 e 

3P0-
3F2). Diversos estudos relatam que a intensidade dessas emissões pode ser ajustada por 

temperatura, concentração de dopante, comprimento de onda de excitação e, especialmente, os 

tipos e propriedades das  matrizes hospedeiras230-232. Com o intuito de estudar também a 

luminescência da matriz La2Ti2O7 dopada com Pr3+, foi registrado o espectro de emissão sob 

excitação em 355 nm, na região espectral de 400 a 800 nm, a temperatura ambiente. (Figura 

22). 

  

 
1 Supressão de concentração (do inglês “concentration quenching”) é o termo usado para supressão de 

luminescência, quando a concentração de um ativador for superior a um valor apropriado (vários mols%), a 

intensidade de emissão do fósforo será diminuída. 
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Figura 22 – Espectro de emissão fotoluminescente dos materiais: (a) LTP0.5, (b) LTP1, (c) LTP3 e (d) LTP5. 

 

 

(b) 

(a) 
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Fonte: Próprio autor (2020). 

(c) 

(d) 
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Pelos espectros pode-se verificar que a temperatura exerce uma forte influência na 

intensidade da emissão FL, uma vez que para o material calcinado nas temperaturas de 500 e 

600 °C, observa-se a presença de bandas largas característica de materiais com desordem 

estrutural. 

De modo geral, uma melhora significativa é observada para os tratamentos térmicos a 

800, 900 e 1100 °C, no qual se observa a presença do pico em torno de 612 nm, atribuída 

as transições f-f do Pr3+, do estado excitado de 1D2 para o estado fundamental de 3H4. 

Todos os espectros de emissão correspondentes desses titanatos também mostram uma 

banda na região do visível, com emissão azul centrada em cerca de 490 nm, que é originada da 

transição 3P0 → 3H4 do Pr3+.  

Contudo para o material LTP3 e LTP5 (Figura 22.c e d) são observadas quatro bandas 

de emissão, em torno de 492, 543, 612 e 655 nm, e essas bandas são atribuídas as transições 3P0 

→ 3H4, 
3P0 → 3H5, 

1D2 → 3H4 e 3P0 → 3F2, respectivamente. As posições das bandas de emissão 

foram atribuídas de acordo com trabalhos reportados na literatura233-236. Nota-se que as 

emissões azul 3P0 → 3H4 e vermelho 1D2 → 3H4 são mais intensas em comparação com outras 

transições. 

Zuniga e colaborabores 237 reportam que o fósforo La2Hf2O7:Pr3+ pode emitir emissões 

intensas de azul-verde (3P0 → 3H4) e vermelho (1D2 - 
3H4), devido a substituição do Ti4 + por 

Hf4 + na estrutura do pirocloro; este fato altera a emissão verde para vermelho devido à diferença 

no campo cristalino induzido pelo octaedro HfO6 quando comparado ao TiO6. Contudo é 

possível observar claramente emissões intensas azuis e verdes para os materiais dopados com 

1, 3 e 5% de Pr3+. 

Para efeito comparativo, a Figura 23 ilustra o comportamento fotoluminescente de todas 

composições sintetizadas neste trabalho (40 materiais) em função da temperatura em que foram 

tratados termicamente. Dessa forma, a intensidade máxima fotoluminescente fica evidenciada, 

auxiliando na escolha dos materiais sintetizados com melhor desempenho. Cabe destacar que 

essa propriedade foi definida como primordial para a aplicação desses materiais nos ensaios 

práticos de deposição e análise genética das impressões digitais.  
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Figura 23 – Comportamento fotoluminescente dos materiais sintetizados (a) CaTiO3:Pr3+ e (b) La2Ti2O7:Pr3+. 

 

 Fonte: Próprio autor (2020). 

 

(a) 

(b) 
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A partir da análise das figuras observa-se que os materiais que apresentam maior 

intensidade fotoluminescente foram as composições com 0,5% de dopagem, CTP0.5  e LTP0.5 

ambos tratados termicamente a 1100 °C. Com essa definição, esses dois materiais seguem como 

escolhidos para as demais análises e para a próxima etapa do trabalho, que está diretamente 

relacionada com sua aplicação nas impressões digitais latentes.  

 

5.5  Análise Térmica 

 

A análise termogravimétrica (TGA), a primeira derivada da TG (DTG) e a análise 

térmica diferencial (DTA) foram realizadas simultaneamente para avaliação da estabilidade e 

decomposição térmica dos materiais amorfos CaTiO3: 0,5% Pr3+ e La2Ti2O7: 0,5% Pr3+. 

O comportamento da decomposição térmica do material CTP0.5 foi investigado por 

TGA/DTG e DTA na faixa de 25 a 1200 °C e os resultados são exibidos na Figura 24.  

 

Figura 24 – Curvas TGA/DTG e DTA do pó amorfo CTP 0,5%. 

 

Fonte: Próprio autor (2021). 
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De acordo com as curvas de TGA/DTG, a perda de massa do precursor pode ser 

dividida em três etapas. A primeira inicia-se (Onset) em cerca de 65 °C, evidenciado pelo 

declínio acentuado na curva, prosseguindo até 186 °C (Endset) Este processo acarreta em 

uma perda de massa de 17,20 % que pode ser atribuída à evaporação de moléculas de água 

e decomposição dos grupos amônio e peroxo. O processo de evaporação é reforçado pela 

presença do pico endotérmico na curva de DTA em torno de 124 °C. Esses processos 

ocorrem simultaneamente e estão coerentes aos relatados na literatura238-243.  

A segunda etapa está associada a uma perda de massa de 18,18%, que ocorre na 

faixa de temperatura de 463 a 537 °C, provavelmente devido à decomposição do 

Ca(NO3)2.4H2O com um pico máximo em 488 °C244, 245. O pico endotérmico com máximo 

em 519 °C observado na curva de DTA corrobora com esse processo de oxidação. Uma 

elevação nessa curva, processo exotérmico, era esperada em temperaturas próximas de 500 

°C devido ao processo de cristalização que ocorre no material, como observado no 

difratograma de Raios X (Figura 11-b). Todavia, esse evento ocorre na mesma faixa de 

temperatura que o material está perdendo massa, podendo ser mascarado. 

Por fim, uma discreta perda de 1,3% ocorre entre 674 e 702 °C, resultando em uma 

perda de massa total de aproximadamente 36,7% até a temperatura estudada de 1100 °C. 

Como a fase do CaTiO3 foi formada após esse tratamento243, 246-249, o material resultante 

será altamente estável, principalmente na temperatura ambiente que será o seu uso final. 

De maneira semelhante, observa-se na Figura 25, o processo de calcinação térmica 

para o pó La2Ti2O7 amorfo. As curvas TGA/DTG e DTA foram conduzidas desde a 

temperatura ambiente até 1200 °C.  
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Figura 25 – Curvas TGA/DTG e DTA do pó amorfo LTP 0,5%. 

 

Fonte: Próprio autor (2021). 

A curva de TGA representa um estágio de perda de massa desde a temperatura inicial 

até cerca de 600 °C, estimada numa perda total de aproximadamente 24,5%. A primeira perda 

de massa de 15,05% é atribuída a perda de água adsorvida e inicia-se com temperatura onset de 

80,5 °C e pico em 130 °C, correspondendo a um evento endotérmico na curva de DTA como 

resultado da evaporação da água.  

Neumann e Walter 250 reportam que as duas perdas de massa, na faixa de temperatura 

de 320-400 °C e entre 400-550 °C são atribuídas aos dois produtos da reação de decomposição 

do La(OH)3, uma vez que a natureza do precursor utilizado (La2O3) é altamente higroscópica e 

pode absorver umidade. A reação do processo de decomposição para o hidróxido de terra rara 

pode ser descrita pela Equação 8. 

 

2𝐿𝑎(𝑂𝐻)3 → 2 𝐿𝑎𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 ↑ → 𝐿𝑎2𝑂3 + 𝐻2𝑂 ↑                                                               (8) 

 

No presente estudo, também se observa as duas perdas de massa referente a 

decomposição do hidróxido, com perdas de aproximadamente 1,87% e 7,63% 

respectivamente192, 251. Um pico exotérmico é observado na curva de DTA em torno de 823 °C, 
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essa presença está diretamente relacionada a cristalização do material e pode ser confirmada 

pela definição dos picos cristalinos apresentados no resultado de difração de Raios X (Figura 

10-b) Após essa temperatura nenhum evento significativo é observado, dentro dos limites do 

ensaio realizado, indicando que a temperatura de calcinação escolhida de 1100 °C é suficiente 

para obtenção de uma matriz cristalina de La2Ti2O7, reforçado por estudos apresentados na 

literatura252-254. 

 

5.6  Análise Morfológica 

 

A microscopia eletrônica de varredura de alta resolução com feixe de emissão de 

campo (MEV-FEG) foi realizada com a finalidade de obter informações morfológicas das 

amostras de CTO, CTP, LTO e LTP obtidas pelo método OPM. 

 A Figura 26 mostra as imagens de MEV-FEG das amostras de CTO e CTP0.5 obtidas 

pelo método OPM em 1100 °C por 2 horas. 

 

Figura 26 – Micrografias de MEV-FEG sob diferentes ampliações das amostras (a) e (b) CTO e (c) e (d) 

CTP0.5. 

   

(a) (b) 
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Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Para as micrografias contendo o material CTO puro, verifica-se a formação de um 

grande aglomerado de partículas. Enquanto para o material dopado com Pr3+ é exibido uma 

parte formada por um agregado de partículas e algumas partículas esféricas, a outra parte 

apresenta cubos, com arestas de aproximadamente 4 μm.  

Pereira e colaboradores255, 256 reportam que amostras de CaTiO3 dopado com Ln3+ e 

sintetizados por sistema hidrotérmico assistido por micro-ondas apresentam a formação de 

aglomerados sobre a superfície dos cubos quando se comparado ao material puro que apresenta 

grande parte de suas partículas na forma cúbica. Dessa forma, a alteração em relação a forma e 

tamanho pode estar relacionado a inserção do íon Pr3+ conforme reportado na literatura. 

A Figura 27 apresenta as micrografias das amostras de LTO e LTP0.5 obtidas pelo 

método OPM em 1100 °C por 2 horas. 

 

(c) (d) 
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Figura 27 – Micrografias de MEV-FEG sob diferentes ampliações das amostras (a) e (b) LTO e (c) e (d) 

LTP0.5. 

   

   

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Pelas figuras é possível observar que a inserção do íon dopante Pr3+ promove uma maior 

difusão dos íons nessa matriz, fazendo com que ocorra uma evidente coalescência nos grãos. A 

formação de pescoços e aglutinação das partículas comprovam essa ocorrência. O resultado são 

a formação de grandes partículas irregulares e porosas formadas por um aglomerado de 

partículas menores com formatos irregulares e tamanhos distintos.  

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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5.7 Citotoxicidade 

 

5.7.1 Teste Allium cepa 

 

O índice mitótico (IM) foi calculado como a razão entre o número de células em mitose 

(prófase, metáfase, anáfase e telófase, Figura 28) e o número total de células observadas e 

multiplicando o resultado por 100. Aberrações cromossômicas (pontes e fragmentos 

cromossômicos), aberrações mitóticas (cromossomo solto e atraso cromossômico) e 

micronúcleos foram caracterizados e relatados como o número total de células observadas em 

5000 células. Os critérios utilizados para identificar micronúcleo foram: diâmetro do 

micronúcleo entre 1/16 e 1/3 do diâmetro do núcleo principal; não refrativo e não ligado ao 

núcleo principal. 

 

Figura 28 – Fases da mitose analisadas para determinação do índice mitótico. 

 

A: Prófase, B: Metáfase, C: Anáfase. D: Telófase. 

 

 A análise estatística dos dados foi realizada através de análise de variância (ANOVA) 

seguida de Newman-Keuls como post hoc teste e os resultados foram considerados 

significativos quando o nível de probabilidade (p) < 0,05. Os resultados encontram-se listados 

na Tabela 8. 

.

b) 
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Tabela 8 – Resultados do índice mitótico, aberrações cromossômicas e micronúcleo das substâncias LTP0.5 e CTP0.5 no teste Allium cepa L. 

Tratamentos Índice mitótico 

(%) 

Aberrações Cromossômicas Micronúcleo 

(%) 
Pontes 

cromossômicas 

Cromossomos 

soltos 

Fragmentos 

cromossômicas 

Atrasos 

cromossômicas 

Controle negativo 4,56 ± 0,13* 0,40 ± 0,24* 2.00 ± 0.44* 0,60 ± 0.40* 1,20 ± 0.58* 1,00 ± 0,31* 

LTP 0,5 mg/mL 7,36 ± 0,59* 0,60 ± 0,40* 0,00 ± 0,00* 0,00 ± 0,00* 2,20 ± 1,15* 1,00 ± 0,44* 

LTP 5 mg/mL 3,54 ± 0,53* 0,00 ± 0,00* 0,80 ± 0,58* 0,00 ± 0,00* 0,60 ± 0,40* 0,60 ± 0,24* 

CTP 0,5 mg/mL 4,92 ± 0,59* 0,60 ± 0,40* 0,60 ± 0,40* 0,20 ± 0,20* 4,20 ± 0,58* 2,00 ± 0,77* 

CTP 5 mg/mL 5,26 ± 0,81* 1,00 ± 0,63* 0,40 ± 0,40* 0,00 ± 0,00* 3,00 ± 1,48* 1,20 ± 0,58* 

Controle positivo 2,14 ± 0,26*# 2,40 ± 0,24*# 4,80 ± 0.96*# 1,40 ± 0,40*# 7,40 ± 1,74*# 4,80 ± 0,86*# 

Os valores representam a média ± E.P.M. (n=7). *p<0,05 em relação ao controle positivo, sulfato de cobre (0,00016 g/L) (ANOVA e Newman-

Keuls como post hoc teste). #p>0,05 em relação ao controle negativo, água destilada (ANOVA e Newman-Keuls como post hoc teste). 

Fonte: Próprio autor (2021) 
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Conforme a análise de dados da Tabela 8, em relação ao índice mitótico, não foram 

observadas diferenças significativas entre as concentrações de 0,5 mg/mL e 5 mg/mL de ambas 

as substâncias analisadas quando comparadas com o tratamento do controle negativo (p>0,05). 

Entretanto, observou-se diferenças significativas em comparação com o controle positivo 

(p<0,05).  

Para análise do potencial genotóxico, analisou-se as aberrações cromossômicas, que 

apresentaram baixa frequência nas células meristemáticas de Allium cepa, indicando que as 

concentrações utilizadas não diferiram significativamente do controle negativo. Os 

micronúcleos são indicativos do potencial mutagênico das substâncias no bioensaio e também 

não apresentaram diferenças estatisticamente significativas. 

O potencial citotóxico e genotóxico dos materiais LTP0.5 e CTP0.5 em células 

meristemáticas de Allium cepa L foi pouco evidenciado conforme a análise microscópica, uma 

vez que não houve alterações significativas nos índices mitóticos, acredita-se que as divisões 

ocorreram normalmente. 

Desta forma, com base nos parâmetros analisados sugere-se que os materiais CTP0.5 e 

LTP0.5 não apresentaram efeitos citotóxicos no sistema Allium cepa, nas concentrações 

testadas. Entretanto, para outros tipos de utilização, é sugerido que sejam realizados outros tipos 

de testes toxicológicos para comprovar a inocuidade dos mesmos.  

 O uso dessa técnica é bastante consolidado na literatura por sua eficiência e 

simplicidade, sendo importante destacar que para as composições estudadas no presente 

trabalho, não foram encontrados relatos na literatura dessa análise de citotoxicidade em sistema 

Allium cepa L para nenhum destes materiais. 

 

5.7.2 Teste de hemólise em eritrócitos 

 

Neste ensaio, verificou-se a citotoxicidade dos materiais CP0.5 e LTP0.5 sobre células 

sanguíneas de ratos, a partir da sua capacidade de induzir hemólise em eritrócitos. Os resultados 

correspondentes se encontram representados nas Figuras 29 e 30.  
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Figura 29 – Capacidade hemolítica de LTP0.5e CTP0.5 em diferentes concentrações. 

 

Fonte: Próprio autor (2021). 

Os valores representam a média ± E.P.M. dos experimentos em quadruplicata. *p<0,05 em 

relação ao controle positivo, água destilada (ANOVA e Neuman-Keuls como post hoc teste). 

 

Figura 30 – Resultado da capacidade hemolítica de (a) CTP0.5 e (b) LTP0.5. 

  

Fonte: Próprio autor (2021). 

a) b) 
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Os resultados numéricos foram expressos como média ± E.P.M (erro padrão da média). 

A estatística dos resultados foi realizada utilizando one way ANOVA seguida pelo teste 

Newman-Keuls como post hoc. Diferenças significativas foram considerados quando p<0,05 

(GraphPad Prism 6.01). 

É sabido que nanopartículas podem afetar os eritrócitos humanos de diferentes 

maneiras. Os mais comuns são hemólise (ruptura da membrana eritrocitária) e/ou indução de 

radicais livres257.  

Foi observado que mesmo com o aumento das concentrações das amostras, a taxa de 

hemólise não apresentou diferença significativa quando comparado com o controle negativo 

(p>0,05). Assim, ambas as substâncias não apresentam potencial citotóxico no teste de 

hemólise. Porém, mais estudos devem ser realizados, a fim de compreender a dinâmica de 

interação dos materiais com as células, para futuros ensaios in vivo. 

 

5.8  Revelação das impressões digitais latentes 

 

Com base na seção de fotoluminescência descrita anteriormente, é esperado uma boa 

visualização das impressões reveladas com os materiais CaTiO3 e La2Ti2O7 dopados com 0,5% 

de Pr3+ e calcinados a 1100 °C. A aplicabilidade dos fósforos foram testadas em superfícies 

comumente encontradas no dia a dia, como plástico, madeira, metal e vidro, e as imagens 

luminescentes capturadas são exibidas nas figuras a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/hemolysis
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Figura 31 – Fotografias de impressões digitais latentes reveladas sobre superfície plástica, com os materiais (a) CTP0.5 e (b) LTP0.5 em diferentes comprimentos de onda. 

 

 Fonte: Próprio autor (2021). 



87 
 

 
 

Figura 32 – Fotografias de impressões digitais latentes reveladas sobre superfície de madeira, com os materiais (a) CTP0.5 e (b) LTP0.5 em diferentes comprimentos de 

onda. 

 

 Fonte: Próprio autor (2021). 
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Figura 33 – Fotografias de impressões digitais latentes reveladas sobre superfície metálica com os materiais (a) CTP0.5 e (b) LTP0.5 em diferentes comprimentos de onda. 

 

 Fonte: Próprio autor (2021). 
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Figura 34 – Fotografias de impressões digitais latentes reveladas sobre superfície de vidro, com os materiais (a) CTP0.5 e (b) LTP0.5 em diferentes comprimentos de onda. 

 

 Fonte: Próprio autor (2021). 

. 
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De modo geral, nota-se pela análise das imagens que os materiais apresentaram boa 

adesão às cristas das impressões digitais, sendo possível uma clara visualização do contraste 

entre os sulcos e as cristas. Na verdade, os detalhes das impressões já se apresentam claros em 

algumas superfícies, mesmo sob luz visível, essa característica o torna bastante útil para 

aplicações forenses.  

Observa-se que na superfície plástica, o material LTP não se mostra visível no 

comprimento de onda de 365 nm e sobre a superfície de vidro, os dois materiais não se 

mostraram eficientes neste comprimento de onda. Contudo os mesmos materiais apresentaram 

resultados satisfatórios em todas as outras superfícies.  

A literatura reporta que substratos porosos, como a madeira, são geralmente absorventes 

e com isso as impressões digitais depositadas nesses substratos são absorvidas e se tornam 

pouco duráveis10. A profundidade com que o depósito de impressão digital penetra nessa 

superfície depende muito do grau de porosidade da superfície e das condições ambientais, em 

particular da umidade relativa. Quanto maior a umidade, mais rápida será a difusão desses 

componentes41. Na Figura 32, os materiais foram revelados sobre uma superfície porosa, e nota-

se pequenas diferenças em relação a nitidez das imagens, este fato pode ser explicado devido a 

rugosidade intrínseca da superfície, o que faz com que uma maior quantidade de material se 

deposite nos poros, ocasionando um borrão em algumas partes dos vestígios. Todavia, foi 

possível observar com clareza as cristas papilares em todos os comprimentos de onda, 

demonstrando o potencial de aplicação destes materiais em substratos porosos.  

As superfícies não porosas apresentaram um padrão bem definido das cristas, 

claramente visível a olho nu, pois esses substratos são relativamente lisos, tornando a deposição 

dos materiais mais eficaz. Além disso, sob luz UV de 312 nm, os detalhes presentes nas 

impressões são ainda melhor visualizados e a coloração vermelha fica mais evidente e brilhante. 

Esses resultados evidenciam a eficácia dos pós reveladores em diferentes comprimentos de 

onda. 

Dois aspectos são avaliados para constatar a eficácia de um pó revelador, a clareza e o 

contraste. Uma vez que uma maior clareza pode ser alcançada pela aderência seletiva das 

partículas às cristas das impressões. Um melhor contraste é obtido quando diminui-se as 

interferências de fundo do substrato que contem a impressão digital258. Em outras palavras, um 

pó ideal para revelação de impressões latentes precisa apresentar alta clareza e contraste. 

Nesse contexto, nota-se uma melhor clareza e contraste das impressões reveladas sobre 

a superfície metálica quando comparadas com as outras superfícies, devido a forte adesão das 

partículas às impressões, demonstrando baixa interferência de fundo e alta luminescência, 
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podendo ser visualizadas facilmente a olho nu. É notável também que os pós aderem apenas as 

cristas e sulcos presentes na impressão, não aderindo outras partes dos substratos, corroborando 

a aplicabilidade dos mesmos na identificação criminal. 

Após a revelação das impressões latentes, realiza-se um criterioso exame das impressões 

obtidas, baseado no método cientifico ACE-V (do inglês, Analysis, Comparison, Evaluation, 

and Verification), que consiste em um processo sequencial de quatro etapas: 1) análise para 

determinar os aspectos quantitativos e qualitativos de detalhes; 2) comparação entre a 

impressão questionada e padrão, a fim de assinalar as concordâncias e discordâncias observadas 

entre elas; 3) avaliação para estabelecer uma conclusão final de individualização, exclusão ou 

inconclusiva; 4) verificação por um examinador subsequente para conferir maior segurança ao 

resultado do exame259, 260. 

O método ACE-V considera três níveis de detalhes em uma análise qualitativa e 

quantitativa. O Nível 1 se refere ao fluxo geral das cristas e pontos singulares. O Nível 2 

corresponde à trajetória das linhas papilares (minúcias), ou seja, as terminações, bifurcações e 

pontas de linha e suas posições relativas. O Nível 3 compreende a análise microscópica das 

cristas, levando em consideração a espessura, formato das bordas e posições dos poros3, 260, 261. 

Para a realização das análises considerou-se utilizar apenas os detalhes dos Níveis 1 e 

2, pois o detalhamento do Nível 3 tem sido utilizado no âmbito pericial apenas em condições 

excepcionais, quando não há quantidade de minúcias suficientes para identificação, uma vez 

que se faz necessário equipamentos adequados, por se tratar de uma análise microscópica.  

Portanto, as imagens das impressões digitais foram submetidas à análise por meio do 

software Gimp®, o qual possibilita a edição de imagens e é uma ferramenta para assinalamento 

das minúcias. As análises foram realizadas para os dois pós reveladores, nas quatro superfícies, 

sob luz UV de 254 nm, conforme são exibidos nas figuras a seguir. 
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Figura 35 – Identificação das minúcias contidas nas impressões digitais reveladas com o material CTP0.5, nas 

seguintes superfícies: (a) plástico, (b) madeira, (c) metal e (d) vidro, sob luz UV de 254 nm. 

 

Fonte: Próprio autor (2022). 
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Figura 36 – Identificação das minúcias contidas nas impressões digitais reveladas com o material LTP0.5, nas 

seguintes superfícies: (a) plástico, (b) madeira, (c) metal e (d) vidro, sob luz UV de 254 nm. 

 

Fonte: Próprio autor (2022). 
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As Figuras 35 e 36 ilustram as minúcias extraídas das impressões digitais reveladas nas 

quatro superfícies sob iluminação de 254 nm, o qual nota-se características padrões de Nível 1, 

como arco, verticilo e presilhas, embora sejam claramente observados estes detalhamentos, o 

nível 1 não é capaz de determinar a identidade do indivíduo. Por isso se faz necessário análises 

de Nível 2, as quais se resumem na determinação das minúcias, que são os elementos 

individualizadores, conforme pode ser visto na Figura 37. 

 

Figura 37 – Análise detalhada das minúcias reveladas na superfície metálica com os materiais: (a) CTP0.5 e (b) 

LTP0.5. 

 

(a) 
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Fonte: Próprio autor (2022). 

Pela análise das imagens, observa-se que os detalhes de Nível 2 foram claramente 

distinguidos e referem-se a pontos de minúcias que incluem bifurcações, ponta de linha e 

encerro. As identificações destes pontos evidenciam a eficácia dos materiais na identificação 

de impressões latentes. 

É importante salientar que a doutrina forense assente que não existe uma base científica 

consensual para exigir uma quantidade mínima de minúcias necessárias para estabelecer 

identificação positiva262. Dessa forma, entende-se que o confronto papiloscópico prosseguirá 

até o momento que o perito considerar, embasado em análises qualitativas e quantitativas, que 

a impressão analisada apresente informações suficientes para a individualização. Atualmente, 

considera-se o número mínimo de 12 ou mais minúcias, no entanto, esse número pode variar, 

assumindo valores entre 7 e 17.  

Fundamentado nisso, observa-se que as impressões digitais reveladas nas quatro 

superfícies apresentam uma variação entre 12 e 16 minúcias, essa variação pode estar 

relacionada ao excesso de pressão exercida no momento da deposição, o que faz com que as 

impressões fiquem borradas, devido ao aumento dos componentes sebáceos e 

consequentemente acúmulo de pó nessas áreas.  

(b) 
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Independente do princípio da técnica de revelação ou substrato, a finalidade será sempre 

obter qualidade suficiente que permita a individualização. Nesse sentido, os materiais aqui 

desenvolvidos apresentam imagens nítidas, com alta sensibilidade devido à forte emissão 

luminescente, sendo capaz de identificar com detalhes as minúcias nos quatro diferentes 

substratos, apresentando-se como uma proposta complementar de aplicação, com caráter 

inovador e promissor para revelação de impressões digitais latentes. 

Outra característica importante é a alta estabilidade desses óxidos, possibilitando o seu 

armazenamento por longos períodos, sem apresentar qualquer tipo de alteração nas suas 

propriedades. 

5.9 Análise genética das impressões digitais reveladas 

Sabe-se que mesmo após a revelação com técnicas compatíveis, a impressão digital 

gerada pode não ter aspectos qualitativos e/ou quantitativos que permitam a identificação 

humana através da Datiloscopia. Neste contexto, aplicam-se as técnicas da Genética Forense 

como método alternativo de identificação humana, visando o não desperdício destas evidências. 

Tendo em vista que as impressões digitais são vestígios frágeis e que alguns reveladores 

possuem um efeito inibidor, impedindo parcial ou totalmente a obtenção de perfil genético, 

realizou-se a genotipagem das impressões digitais reveladas com os materiais CTP0.5 e 

LTP0.5, sobre superfície de vidro, a fim de avaliar a eficácia dos mesmos. 

 As figuras a seguir exibem os eletroferogramas gerados com dois sistemas multiplex 

(PowerPlex® Fusion 6C e AmpFlSTR® MiniFiler™ , para os dois materiais e o perfil genético 

obtido para a amostra de referência. 

.
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Figura 38 – Perfil genético obtido de impressão digital revelada com o material CTP0.5 em suporte de vidro com o kit PowerPlex® Fusion 6C. 

 

Fonte: Próprio autor (2022). 
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Figura 39 – Perfil genético obtido de impressão digital revelada com o material LTP0.5 em suporte de vidro com o kit PowerPlex® Fusion 6C. 

  

Fonte: Próprio autor (2022). 
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Figura 40 – Perfil genético obtido de impressão digital revelada com o material CTP0.5 em suporte de vidro com o kit AmpFlSTR® MiniFiler™. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 
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Figura 41 – Perfil genético obtido de impressão digital revelada com o material LTP0.5 em suporte de vidro com o kit AmpFlSTR® MiniFiler™. 

 

Fonte: Próprio autor (2022). 
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Figura 42 – Perfil genético obtido para a amostra de referência. 

 

Fonte: Próprio autor (2022). 
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Nas imagens são notados picos representativos dos denominados alelos: sequências 

repetitivas de segmentos de DNA de determinadas regiões do genoma humano, que são 

utilizados, por suas características, para a identificação humana.  

O kit de amplificação da reação em cadeia da polimerase (PCR) utilizado, PowerPlex® 

Fusion 6C (Figuras 38 e 39), permite a identificação humana com maior poder discriminatório, 

por possuir um sistema multiplex com 27 loci. Estas regiões do genoma humano são 

representadas por nomenclatura alfanumérica (CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA, D1S1656, 

D2S1338, D2S441, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D10S1248, D12S391, D13S317, 

D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, DYS570, DYS576, SE33, Penta D, Penta 

E, bem como Amelogenina e DYS391 para determinação de gênero), identificáveis nos 

retângulos acima dos picos263, 264. O número de repetições dos segmentos investigados 

encontra-se identificado em pequenos quadrados abaixo de cada um dos picos, sendo o conjunto 

destes números, o que se denomina “perfil genético”. 

Considerando o mesmo tipo de superfície e o mesmo número de loci obtidos a partir dos 

perfis de DNA foram comparados o número de alelos presentes para os dois materiais. O 

CTP0.5 apresentou um aumento de aproximadamente 69% (42 alelos) em relação ao material 

LTP0.5 (29 alelos). A variação observada pode ser atribuída à diferença entre os indivíduos, 

por se tratar de DNA de toque, sabe-se que a transferência deste é altamente variável, não 

somente entre os indivíduos, mas também dentro do mesmo indivíduo, resultando na 

quantidade de DNA recuperada162, 179. 

Outro fator a ser considerado, é que pode ocorrer perda DNA durante os processos de 

coleta e extração162, 265. Além disso, a etapa de revelação com pincel sugere que as cerdas do 

mesmo podem carrear parte das células depositadas na superfície 266. Essa variabilidade pode 

ter influenciado os resultados aqui apresentados, visto que este estudo foi limitado pelo pequeno 

número de doadores e pelo único substrato utilizado. 

Embora tenham sido obtidos perfis incompletos, a literatura reporta que impressões 

digitais reveladas com reveladores como, ninidrina, DFO, iodo, pó magnético, reduziram o 

rendimento de DNA, mas não deixaram de fornecer perfis de DNA parciais ou completos162, 

164, 179, 267. 

Os perfis genéticos obtidos com o kit PowerPlex® Fusion 6C foram considerados 

parciais porque não foram observados alelos em alguns loci (DYS391, FGA, DYS576, 

DYS570), sendo habitual este tipo de resultado em sistemas multiplex que apresentam loci STR 

maiores, se tratando de amostras que contém pouca quantidade de DNA. A fim de recuperar 

informações perdidas em loci maiores, uma alternativa que tem sido aplicada é a utilização de 
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kits que possuam marcadores STR de tamanho reduzido (miniSTR), devido a taxa de sucesso 

na obtenção de perfis completos partindo de DNA degradado158.  

Nesse viés, as análises genéticas realizadas neste estudo utilizando o kit de genotipagem 

AmpFlSTR® MiniFiler™, contemplou à amplificação de nove locais no genoma humano pré-

estabelecidos: D13S317, D7S820, Amelogenina, D2S1338, D21S11, D16S539, D18S51, 

CSF1PO e FGA. Esse kit oferece maior sensibilidade, podendo recuperar dados de DNA mais 

completos de amostras desafiadoras, e consequentemente oferece resultados mais robustos268.  

Com base na análise dos perfis genéticos obtidos (Figura 40 e 41), nota-se que esse kit 

produziu uma maior quantidade de informações, levando a obtenção de perfis completos.  Isso 

demonstra que os materiais desenvolvidos não apresentaram inibição da reação de 

amplificação, tornando viável a utilização dos mesmos na rotina das perícias papiloscópicas, 

quando os vestígios não corresponderem aos critérios de identificação pela Papiloscopia. 

Contudo, apesar da variabilidade observada, é importante ressaltar que a obtenção de 

um perfil incompleto não é um indicativo de inibição, essa incompletude pode ser interpretada 

em função dos fatores supracitados. Além disso, ao se considerar os critérios de admissibilidade 

estabelecidos pelo CODIS (Sistema Combinado de Índices de DNA – Combined DNA Index 

System), amostras oriundas de vestígios parciais, devem conter pelo menos 8 marcadores 

genéticos dentre os 13 (CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA, D3S1358, D5S818, D7S820, 

D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51 e D21S11) para que o perfil possa fornecer resultado 

conclusivo, suficientemente discriminativo e integrar o Banco Nacional de Perfis Genéticos da 

Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG)269. 

A realização da análise genética utilizando dois testes de amplificação com kits STR 

diferentes aumentam as chances de obtenção de amplificação de mais locais, aumentando o 

poder de discriminação do teste. Essa estratégia é utilizada para lidar com amostras 

comprometidas pelo alto nível de degradação do DNA, permitindo maximizar a recuperação da 

informação genética, possibilitando a obtenção de resultados confiáveis. 

Portanto, destaca-se a capacidade de recuperação efetiva do material genético de 

impressões papiloscópicas impregnadas com os materiais desenvolvidos, de modo suficiente a 

permitir a identificação humana, demonstrando o grande potencial desses materiais na genética 

forense. 
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6 CONCLUSÃO  

É possível concluir que o método dos peróxidos oxidantes mostrou-se eficiente e 

promissor para a síntese dos materiais, sendo evidenciado pelos resultados de DRX e Raman. 

Uma vez que os difratogramas de Raios X comprovaram que os materiais obtidos apresentaram 

alta cristalinidade como fase majoritária. As duas matrizes sintetizadas (CaTiO3 e La2Ti2O7) 

apresentaram simetria ortorrômbica e monoclínica pertencente ao grupo espacial Pbnm e 

P21/m, respectivamente.  

Além disso, diferentes morfologias foram identificadas para cada composto sintetizado, 

caracterizando que não somente a fase cristalina é alterada pela troca do cátion, mas também a 

morfologia. Consequentemente, os resultados do UV-Vis sugerem que a inserção de Pr3+ 

mesmo em pequenas concentrações foi suficiente para a criação de níveis eletrônicos 

intermediários, tendo em vista que os mesmos influenciaram no valor de band gap de todos os 

materiais. As análises de TG e DTG indicaram uma perda de massa dos precursores e a 

temperatura indicativa do processo de cristalização. 

As medidas de fotoluminescência indicaram as transições intraconfiguracionais f-f 

características do íon Pr3+ e sua respectiva emissão no vermelho. Os resultados evidenciam que 

dentre todas as amostras sintetizadas, os materiais CTP0.5 e LTP0.5 apresentaram elevada 

intensidade de emissão fotoluminescente, corroborando a sua possível aplicação no campo da 

ciência forense.  

 Os resultados para citotoxicidade em Allium cepa e eritrócitos de ratos sugerem que os 

materiais não são citotóxicos, demostrando que esse método pode ser uma alternativa 

promissora para minimizar a necessidade de experimentos com animais.  

Estes resultados viabilizaram a aplicação destes materiais na revelação de impressões 

latentes, possibilitando a obtenção de imagens nítidas em superfícies distintas, sem qualquer 

tratamento prévio da amostra. Além disso, esse estudo permitiu a identificação das minúcias 

em dois níveis, apresentando uma proposta altamente relevante na aplicação prática forense. 

O uso dos dois kits possibilitou o máximo de informações genéticas, evidenciando a 

capacidade de recuperar o DNA de impressões digitais tratadas com estes materiais, indicando 

que o uso dos mesmos na revelação não inibe o processo de amplificação. 

A natureza minimamente invasiva desse processo, acoplado às propriedades 

luminescentes inerentes, enfatizam a importância desses materiais de realce, que não apenas 

aumentam as chances de revelação das impressões latentes, mas também apresentam-se como 

uma ferramenta importante na genética forense.   



105 
 

 
 

7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

• Avaliar a fotoluminescência das matrizes mediante inserção de diferentes terras raras. 

• Testar a eficácia da revelação dos materiais ao inserir uma resina nos mesmos. 

• Realizar estudos de revelação de impressões digitais latentes, em função do tempo. 

• Revelar impressões digitais latentes em cartuchos de munição. 

• Realizar testes de toxicidade em ratos. 

• Testar a influência da luz UV de ondas curtas na degradação do DNA. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - UFCAT
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ANEXO 2 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - UERJ 
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