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Com R$ 18 milhões para investir, unidade de investigação criminal paulista renova sua 
estrutura  
 
Caso de Isabella Nardoni é o primeiro no país em que a prova científica teve peso de 
testemunha, diz Celso Perioli, superintendente da Polícia Científica"Deixe que as evidências 
falem por si": é isso o que vive repetindo Gilbert Arthur Grissom, o supervisor da unidade de 
investigação criminal de Las Vegas na série "CSI: Crime Scene Investigation", um dos maiores 
sucessos da TV mundial. Embora o personagem seja fictício, a frase tem uma aplicação cada 
vez mais própria no mundo real. Não que o investigador científico, representado com glamour 
na tela, possa contar com todas as traquitanas mostradas nos episódios. Boa parte das 
tecnologias exibidas existe de verdade, mas não está em um estágio tão avançado como o 
sugerido. Avanços reais, porém, vêm garantindo aos laudos uma importância cada vez maior, 
com repercussões nos tribunais. 
 
No Brasil, em pelo menos um caso as evidências 'falaram'. Em março, o casal Ana Jatobá e 
Alexandre Nardoni foi condenado pela morte da menina Isabella Nardoni, de cinco anos, em 
2008. As provas apresentadas durante o julgamento foram determinantes para a decisão do 
juiz Maurício Fossen. 
 
Como nos intrincados casos da série, a perita Rosângela Monteiro, da Polícia Técnico-Científica 
do Estado de São Paulo, conseguiu encontrar vestígios de sangue pela casa, mesmo após a 
limpeza feita pelos moradores. Isso foi possível com o uso da luz forense, um equipamento 
que emite luzes em diferentes espectros. Com óculos especiais é possível identificar materiais 
orgânicos invisíveis a olho nu, como pelos, mancha de sangue e suor. Outra tecnologia usada 
foi o luminol, um produto que brilha em contato com o sangue. No laboratório, um teste 
imunocromatográfico identificou que se tratava de sangue humano. Finalmente, com o teste 
de DNA ficou provado que ele pertencia à menina. 
 
O dia a dia dos profissionais guarda semelhanças com a ficção. Em geral, é preciso montar um 
quebra-cabeças para o cenário provável de um crime. No caso Nardoni, foi o rastro de sangue 
que conduziu a perita a outras pistas relevantes: a rede que protegia a janela de onde a 
criança foi jogada, então guardada em um saco; uma fralda usada no crime; a camisa de 
Alexandre Nardoni com as marcas da rede. "Dei pulos de alegria quando vi que os vestígios 
traziam respostas sobre o caso", diz a perita, explicando que nem sempre a análise científica 
de provas responde as dúvidas que surgem de testemunhos controversos. 
 
O caso Isabella foi o primeiro em que a Justiça brasileira deu a um laudo o mesmo peso 
dispensado às testemunhas, afirma o superintendente da Polícia Técnico-Científica, Celso 
Perioli. "A análise dos microvestígios permitiu desvendar o caso", diz.  
 
Entre os reforços que o "CSI" de São Paulo recebeu este ano está um microscópio que custou 
US$ 500 mil e permite fazer dezenas de testes com a mesma amostra de um vestígio; um 
tomógrafo e um "body scan", que permite ver as vísceras de um corpo antes da autópsia. Até 
dezembro, chegará o segundo sequenciador de DNA, dobrando a capacidade de análise de 
vestígios, para 184 amostras por vez. 
 
Telas gigantes sensíveis ao toque continuam uma exclusividade do campo ficcional, mas a 
Polícia Científica de São Paulo substituiu seu parque de computadores, com a compra de 820 
equipamentos, e adquiriu o Forense Recovery Evidence Details, ou Fred, um equipamento que 
copia discos rígidos (HD) sem macular o PC. "O equipamento permite analisar computadores 
no caso de crimes eletrônicos sem que haja questionamentos de que houve manipulação de 
dados", diz Perioli.  
 
Se você já se perguntou se existe mesmo um software que localiza arquivos apagados em um 
computador, saiba que é verdade. O programa chama-se Wincase e foi adquirido neste ano 
pela Polícia Científica. E aquele programa que identifica vozes em uma gravação, separando o 



que disse cada uma delas? Outra verdade. Batizado de Bavox, o software também já foi 
comprado. 
 
Os CSI brasileiros têm duas grandes áreas de atuação. A Polícia Científica congrega o Instituto 
Médico-Legal (IML), que faz os laudos de falecimento, e o Instituto de Criminalística (IC), que 
analisa os casos suspeitos. Juntos, eles realizam por ano 1,2 milhão de perícias, sendo 670 
pelo IC. Cabe a esse órgão fazer a perícia do corpo de delito, ou seja, o conjunto de vestígios 
materiais de um crime (como marcas no corpo da vítima, armas e outras provas). Por ano, o 
IC analisa 3 milhões de vestígios.  
 
Para este ano, a Polícia Técnico-Científica conta com R$ 18 milhões em verba de custeio e 
igual volume em recursos para investimento, o mesmo de 2009. Além das aquisições feitas, há 
quatro meses a instituição começou a instalar um sistema de rastreamento para provas que 
passam por diversos laboratórios dentro de seu quartel-general. O projeto de rastreabilidade 
foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Motorola.  
 
Segundo Perioli, cada prova receberá um chip para rastreamento e seu trajeto será 
documentado e arquivado eletronicamente. O objetivo é tornar o laudo menos sujeito a 
questionamentos. As informações serão arquivadas pela Companhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Paulo (Prodesp). Além do investimento em TI, o órgão contratará 
1.020 peritos técnicos em 2011, ampliando a equipe, que tem hoje 3,6 mil profissionais.  
 
De acordo com Perioli, o trabalho mais difícil já feito foi a identificação de 199 corpos do 
acidente de avião da TAM, ocorrido em julho de 2007. A primeira fase do trabalho baseou-se 
nas impressões digitais. "Como alguns [corpos] estavam parcialmente carbonizados, foi 
preciso hidratar as pontas dos dedos", conta Perioli.  
 
A segunda fase da operação consistiu em verificar os corpos que podiam ser reconhecidos pela 
arcada dentária. Para isso, a Polícia Técnico-Científica do Rio Grande do Sul recolheu das 
famílias documentação dentária das vítimas e as enviou a São Paulo, onde os crânios foram 
comparados com as radiografias.  
 
Pessoas que tinham histórico de fraturas ou próteses foram identificadas por tomografia. E os 
casos restantes só foram reconhecidos por DNA. "Foi feito exame de DNA em todos os casos, 
mas naqueles em que só havia ossos, só foi possível fazer esse exame", diz Perioli. O trabalho 
durou 23 dias e seu êxito rendeu um convite para colaborar no caso da queda no mar do avião 
da Air France, em janeiro de 2009. Em setembro deste ano, a equipe fez uma apresentação no 
congresso ibero-americano de investigação científica. Neste mês, outro curso será ministrado 
nos Estados Unidos. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 out. 2010, Empresas, p. B3. 


