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Existem inúmeros materiais que são deixados para trás na cena de 

crimes que podem servir como evidência e como prova material para 

substituir ou ratificar testemunhos no meio jurídico. Contudo, estas 

evidências devem ser convincentes e definitivas, porém não podem ser 

destruídas ou sequer danificadas durante a análise, segundo o Código 

Penal Brasileiro. Então, no contexto da ciência forense, a espectroscopia 

Raman surge como uma técnica analítica – em escala micro – para 

análise de amostras, preservando-as. 

Para que chegasse ao mercado, a microespectroscopia Raman só 

passou a ser comercializada na década de 1970, mas, apesar do 

relativamente recente desenvolvimento de ferramentas para estudo, o 

efeito Raman teve sua primeira observação experimental em 1928 por 

Raman e Krishnan. Trata-se do resultado da interação entre luz e 

matéria. Ao atingir um objeto, a luz é dispersa gerando luz de mesma ou 

de diferente energia (ou frequência) daquela que fora incidente. Caso 

seja igual, o espalhamento é chamado de elástico e não é de interesse, 

porém, se o contrário ocorrer obtêm-se o espalhamento inelástico. Neste 

último caso, muitas informações importantes sobre a composição 

química do objeto podem ser obtidas, todas através do diferencial 

energético gerado no processo. A desigualdade entre as energias reflete 

em diferentes frequências detectadas, as quais passam a formar o 

espectro de Raman da amostra analisada. Isso ocorre porque a diferença 

energética entre a radiação incidente e aquela espalhada, como vemos 

na Figura 1, corresponde a energia com que átomos presentes na área 

analisada (em escalas que alcançam 1 μm de diâmetro) estão vibrando. 
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Figura 1 – Típico espectro Raman e Rayleigh para uma molécula diatômica: (a) na fase 

líquida; (b) na fase gasosa, onde estruturas rotacional se tornam aparentes. Escala das 

abscissas represetada em número de onda se referindo à frequência de excitação, 

enquanto que as ordenadas representam a intensidade relativa de dispersão. Fonte: 

TURRELL e CORSET, 1996. 

 

A frequência de vibração gerada permite descobrir como os átomos 

estão ligados, consequentemente, informa-se sobre a geometria molecular 

dos mesmos, tanto quanto sobre como as espécies químicas presentes 

interagem entre si e com o ambiente. O efeito Raman, então, resulta da 

interação vibracional e/ou rotacional da movimentação das moléculas com 

a radiação eletromagnética gerada a partir de um feixe de radiação laser 

(monocromática) de baixa potência, o qual ilumina pequenas áreas do 

objeto de interesse. Em termos de espectroscopia, partindo do uso da 

radiação eletromagnética em todas as regiões de comprimentos de onda, 

obtemos, então uma importante fonte de informação experimental para a 

física de átomos e moléculas. 

Caso seja utilizado um microscópio óptico convencional em que a 

objetiva tanto focaliza o feixe incidente na amostra quanto coleta a 

radiação por ela espalhada, compreende-se a microscopia Raman, sendo 

a maior parte do custo e da complexidade da mesma relacionada à 

excitação do laser. Dois comprimentos de onda de laser devem ser 

utilizados com algum controle sobre os comprimentos de onda absolutos 

e controle preciso sobre a diferença de frequência dentro da largura de 

uma simples linha Raman (10 cm-1). Historicamente, os lasers utilizados 

nestes equipamentos evoluíram bastante, alcançando a capacidade de 

geração de imagens a partir do sistema Raman. 
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Ao passar do tempo, novas tecnologias avançadas para a 

microscopia Raman surgiram, entre elas o microscópio Raman confocal, 

ilustrado na Figura 2. Neste equipamento, a luz do laser da cabeça do 

probe é feita a fim de focar na amostra através da objetiva. A dispersão 

gerada é refocada através da abertura, que age como um filtro espacial. O 

sinal tratado, então, retorna para o espectrômetro onde se dispersa no 

detector (câmera) CCD, a qual produz o espectro necessário para a 

análise. Desta forma, torna-se possível gerar imagens tridimensionais 

através da composição química com resolução micrométrica e qualidade 

muito clara de imagem. 

Figura 2 - Microscópio Raman confocal. Fonte: Das e Agrawal (2011), adaptado. 

 

Neste contexto, a espectroscopia Raman se mostra uma técnica 

promissora, devido a fatores como a alta capacidade de identificar 

compostos químicos, a preparação desnecessária de amostras – 

possibilitando uso imediato, em algumas situações com plástico ou vidro 

ao redor, de forma não invasiva e não destrutiva – e a obtenção rápida de 

resultados, permitindo a direta identificação do material. A consequência é 

a aplicação efetiva na ciência forense em seus diversos segmentos. A 

amostra estuda pode ser de origem biológica, como fluidos humanos, 

identificando-se sangue, sêmen ou urina, pele, pelos, penas ou resíduos 

vegetais (como fibra, madeira e papel, por exemplo). Além disso, amostras 

de origem mineral como gemas (joias em geral) entre outras espécies 

geológicas, tanto quanto resíduos metálicos também podem ser 

caracterizados. Por fim, no contexto sintético, é possível identificar 

explosivos, drogas, tintas, plásticos, polímeros e propelentes. 
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No caso forense, a metodologia de análise parte da identificação e 

comparação de compostos presentes nas amostras como forma de 

encontrar similaridades e diferenças entre as provas e um banco de dados 

– os quais devem ser dotados de inúmeras coleções de pequenos 

espectros – de objetos análogos que servem como prova. Desta forma, 

para este tipo de aplicação, é necessário o estabelecimento de um amplo 

catálogo de referência para espectroscopia Raman. 

Neste contexto, a Ostec possui diversas linhas que trazem soluções 

para microscopia Raman confocal, sendo a principal delas a série RAMOS 

M (Figura 3). A Tennessine Instrumentação Analítica é distribuidora dos 

produtos Ostec no Brasil e pode apresentar soluções para análises 

precisas e não destrutivas de amostras no contexto da ciência forense. 

Figura 3 - Microscópio RAMOS M150. Fonte: Divulgação Ostec, 2018. 
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