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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo principal propor uma sistematização de procedimento
para a realização de Reproduções Simuladas Virtuais dos Fatos (RSF 3D). Dentre
os objetivos específicos, buscou-se analisar processos criativos do Design de
produto quanto à aplicabilidade destes na técnica pericial dos exames de
Reprodução Simulada dos Fatos (RSF) e comparar estes processos de Design com
técnicas de RSF, juntamente com as de animações forenses. Também se buscou
sistematizar um procedimento baseado em análises comparativas de processos de
Design, RSF e animações forenses para que fosse possível aplicar o procedimento
proposto e comparar os resultados obtidos com o procedimento tradicional de RSF e
o de RSF 3D a fim de ser verificada a aplicabilidade deste procedimento. Para tanto,
a fundamentação teórica abordou temas como Design e Criminalística. Da área do
Design foram estudados os fundamentos de Design contra o crime e suas
aplicações em Criminalística bem como foram abordados alguns dos principais
processos de projeto de produto. Da Criminalística, as pesquisas foram focadas nos
fundamentos da perícia criminal, nos processos existentes para a realização de
exames de RSF e de animações forenses. O assunto de animações forenses foi
pesquisado, também, quanto as suas origens e recomendações adotadas pela
justiça Norte-Americana, tidas como parâmetro de aceitação naquele país para
animações computadorizadas em processos judiciais. Foi feito um levantamento das
metodologias de animação forense já publicadas juntamente com alguns casos de
aplicação realizados pela autora ao longo de oito anos atuando no IGP-RS enquanto
perita criminal. A metodologia deste trabalho consistiu na seleção de um processo
de Design que melhor atendesse aos fundamentos de perícia criminal aplicados aos
exames de reprodução simulada dos fatos. Este método de Design adotado norteou
a proposta do procedimento de realização de reproduções simuladas dos fatos
tridimensionais, o qual foi criado a partir da sistematização dos processos de RSF e
de animações forenses pesquisados. A sistematização de procedimento proposta foi
submetida a um teste de verificação de aplicabilidade que consistiu na aplicação das
etapas partindo-se de um caso de RSF atendido pela autora. O teste obteve
sucesso em sua avaliação, a qual consistiu na comparação do exame realizado com
o resultado obtido e, também, no atendimento aos quesitos de avaliação de RSF 3D
propostos nesta pesquisa. O procedimento proposto revelou novas possibilidades de
exames para os casos de RSF e, consequentemente, novos tipos de conclusões
periciais. Com isso, verificou-se que o Design virtual pode cumprir um importante
papel social, contribuindo para a elucidação de crimes.

Palavras-chave: Reprodução Simulada dos Fatos. Design Virtual. Métodos de
Design. Animação forense.

ABSTRACT
The main objective of this paper is to propose a procedure systematization to make a
simulated virtual reproduction of facts (SRF 3D). As specific objectives, we aimed to
analyze the creative processes of the product's Design concerning their applicability
in the forensic technique of simulated reproduction of facts (SRF) exams and
compare these processes of Design to SRF techniques as well as to forensic
animation techniques. We also aimed to systematize a procedure based in
comparative analysis of Design processes, SRF and forensic animation to make
possible the application of a proposal procedure and the comparison of the obtained
results with the traditional procedure of SRF and SRF 3D to finally verify the
applicability of this procedure. Therefore, the theoretical foundations have presented
topics such as Design and Criminalistics. Concerning Design, the fundamentals of
design against crime and its application in criminalistics were studied, as well as
some main processes of the product's project. In Criminalistics, the researches
focused in the fundamentals of forensics, in the existing processes to perform
examination of simulated reproduction of facts and forensic animations. The subject
forensic animation was also researched about its origins and the recommendations
adopted by the U.S. justice, which are taken as parameter for acceptance in the
country for computer animation in lawsuits. A research concerning already published
forensic animation methodologies was conducted as well as some application cases
made by the author over the eight years working in the IGP-RS as forensic expert.
This paper's methodology is based in the selection of a Design process that better
attend to the fundamentals of forensics applied to the exams of simulated
reproduction of facts. The Design method used has guided the procedure proposal of
performing tridimensional simulated reproduction of facts, which was created based
on the systematization of the SRF and forensic animation processes researched. The
proposed procedure systematization was subjected to a test for verification of
applicability, that consisted in the application of the steps from a SRF case in which
the author worked as a forensic expert. The test was successful in its evaluation, that
consisted in comparing the exam with the result and, also, by the meeting of the
requirements of the evaluation SRF 3D proposed in this research. The proposed
procedure has revealed new possibilities of exams to the cases of SRF and,
consequently, new types of forensics conclusions. With this, it was found that the
virtual Design can accomplish an important social role, contributing to the solving of
crimes.

Keywords: Simulated Reproduction of Facts. Virtual Design. Design Processes.
Forensic Animation.
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1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo serão abordados os aspectos iniciais da pesquisa, ou seja a
contextualização do tema estudado, o problema de pesquisa, a hipótese proposta,
os objetivos da pesquisa, a delimitação do tema e a justificativa da escolha deste.
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO
Conforme o Design Against Crime Research Centre (2007), no ano de 1999,
as Universidades de Sheffield Hallam, Cambridge e Salford uniram esforços com o
Design Council (Conselho de Design), filiado ao Department of Trade and
Industry (Departamento de Indústria e Comércio, do Governo Britânico), o qual fazia
parte do Programa Nacional de Redução da Criminalidade, para a elaboração de
estudos sobre como o Design poderia contribuir no combate à criminalidade.
Embora a maior parte destes esforços tenha sido empenhada no sentido de
projeto de produtos, um importante resultado foi a elaboração do Crime LifeCycle
Model. Segundo Wootton et al. (2003), trata-se de um guia concebido para ajudar os
designers nas questões relativas às concepções de projeto envolvendo prevenção
ao crime. Ainda segundo estes autores, eventos posteriores ao crime também
devem ser considerados, sendo importante considerar como um produto, serviço ou
ambientação podem ser projetados para resolver problemas que surgem após o
evento crime.
Entre os impactos elencados pelo Crime LifeCycle Model como sendo
posteriores ao ato crime, está a responsabilidade e autoria. O Design Council (2011)
entende que quando um criminoso é capturado pelas autoridades, uma persecução 1
penal de sucesso requer uma prova testemunhal forte e provas técnicas válidas e o
Design poderá dar suporte às investigações com características e/ou sistemas que
identifiquem a autoria ou que removam o anonimato. Esta mesma entidade também
esclarece que os designers poderão atuar no sentido de possibilitar que criminosos
sejam descobertos o mais cedo possível, bem como ajudar no depoimento de
testemunhas e auxiliar na produção de provas técnicas válidas.
Lobach (2001) defende que o designer deve adotar uma postura no sentido
de considerar o Design como um processo de resolução de problemas, no qual as
relações do homem com seu ambiente técnico devem ser atendidas. O autor define
1

Persecução, segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010), é sinônimo de perseguição. O
procedimento criminal brasileiro é composto de duas fases. Uma preliminar, conhecida como Investigação e
outra, principal, denominada Processo Penal. O conjunto destas fases é conhecido como persecução penal.
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Design, entre outras coisas, como um plano, um projeto ou uma ideia para a solução
de problemas.
Neste entendimento de Design como solução de problemas e transmissão
de ideias, Fuentes (2006) pondera que o design gráfico diferencia-se de arte por ser
demandado por uma necessidade de comunicação específica, configurando como
um veículo da informação.
Do aprimoramento das tecnologias para análise e solução dos problemas
apresentados aos designers bem como do avanço dos meios para tornar
visualmente perceptíveis soluções e ideias, surgiram várias ferramentas de
simulação e representação de objetos, tais como o 3D Studio Max® e Auto Cad®.
Áreas como o cinema e os jogos eletrônicos vêm popularizando o uso de imagens
geradas por computador, tornando-as cada vez mais passíveis de serem
comparadas com eventos reais.
A aplicação das ferramentas computacionais de produção de imagens e
simulações virtuais, bem como as de desenho assistido por computador (Computer
Aided Design – CAD), podem ser aproveitadas na produção de provas técnicas, uma
ciência conhecida como criminalística e que assim é definida:
...uma disciplina técnico-científica por natureza e jurídico penal por
destinação, a qual concorre para a elucidação e a prova das infrações
penais e da identidade dos autores respectivos, através da pesquisa, do
adequado exame e da interpretação correta dos vestígios materiais dessas
infrações (RABELLO, 1996, p.12).

Santos Filho (2005) afirma com propriedade quando diz que a aplicação de
novas condutas e sistemáticas de trabalho envolvendo as disciplinas da área do
Design, assim como a aplicação das novas tecnologias informacionais, podem
conferir mais qualidade e fidelidade às informações constantes nos documentos de
criminalística.
Seguindo esta abordagem, um fato marcante para a Criminalística ocorreu
em 1985, quando, conforme Gold (2002), após a queda do Voo 191 da Delta
Airlines, em agosto daquele ano, seguiu-se uma extenso processo cujo resultado foi
o emprego do primeiro recurso gerado por computação gráfica desenvolvido,
especificamente, para auxiliar em um processo jurídico. Ainda, segundo este autor,
nascia aí um novo tipo de trabalho, o qual se utiliza da colaboração entre arte e
ciência para explicar questões extremamente técnicas de forma a manter a atenção
de jurados e profissionais do direito, denominado Forensic Animation ou Animação
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Forense. Para Wachter (2002) este tipo de trabalho é denominado Multimídia
Forense e é entendido como sendo a aplicação de recursos de multimídia para
produção de evidências demonstrativas, o qual tem proporcionado novas
oportunidades para designers gráficos e desenvolvedores de multimídia no sentido
de auxílio, tanto para acusação quanto para a defesa em processos cíveis e
criminais.
Segundo Watt (1993), gráficos tridimensionais de computador abrangem um
número maior de áreas de aplicação, desde as áreas de entretenimento até áreas
mais práticas, como as engenharias. Neste sentido, a computação gráfica pode
representar uma área abrangente da computação, pois pode possibilitar que
usuários tão diversos como arquitetos, cientistas moleculares e animadores de
televisão utilizem modelagem tridimensional e técnicas de renderização em seus
trabalhos. Para Noond, et al. (2002), em criminalística, a computação gráfica pode
ser entendida como um conjunto de aplicações de computador utilizadas para
produzir imagens e animações, através de modelos numéricos tridimensionais (3D).
Sendo a tecnologia utilizada para simular nestes ambientes recriados, por intermédio
de imagens sequenciais, fatos relevantes ocorridos nos ambientes reais.
No Brasil, alguns casos de grande repercussão nacional, carregados de
comoção popular, motivaram o interesse da sociedade e trouxeram a público laudos
nos quais a aplicação da computação gráfica resultou em imagens demosntrativas
de suas conclusões. Um recente exemplo é o Caso Isabela Nardoni, conforme
Moretzsohn (2008), o Instituto de Criminalística de São Paulo utilizou este tipo de
evidência demonstrativa, contratando uma empresa especializada, para explicar
todos os detalhes levantados pela pericia criminal daquele Estado. Após este caso,
as emissoras de televisão vêm utilizando os recursos de computação gráfica para
explicar e explorar notícias sobre crimes e acidentes de trânsito.
Ocorre que, quando existe produção de prova técnica, inevitavelmente, esta
deve ser amparada por método científico, para que parâmetros como isenção e
confiabilidade estejam assegurados. Conforme Reis (2006), tanto em um trabalho
científico quanto e um levantamento pericial, é necessário planejamento, com etapas
definidas e sistematizadas, de tal forma que uma desencadeie a outra.
Embora a computação gráfica possa vir a representar um recurso de grande
valia para a criminalística, é preciso definir sob quais condições este será aplicado
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ou produzido. Sobretudo, quando a produção da prova emana de um órgão público,
com vistas a subsidiar peças acusatórias ou processos judiciais em âmbito criminal.
Como o ocorrido no caso Nardoni, o qual, segundo Tafuri (2010), foi
amplamente explorado pela mídia, especialmente nos recursos visuais. Uma das
situações em que a computação gráfica pode ser efetivamente empregada é nos
exames de reprodução simulada dos fatos, popularmente conhecidos como
“reconstituições de crimes”.
O Artigo Sétimo do Código de Processo Penal Brasileiro assim determina:
Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de
determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução
simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem
pública (Brasil, Decreto-Lei No. 3689, 1941, Art. 7º.).

Usualmente, a autoridade policial recorre aos peritos criminais para a
execução desta tarefa, dada a quantidade de aspectos técnico-periciais envolvidos.
A Reprodução Simulada dos Fatos pode ser definida, segundo Dorea et al. (2006),
como um conjunto de procedimentos adotados para esclarecer se uma infração
penal ocorrera de determinado modo, sendo necessário, para tanto, descrições no
local dos fatos e análises comparativas entre estas descrições e vestígios materiais
deixados na ocasião da ocorrência, tendo como objetivo saber se há coerência ou
não nestas versões descritas.
Como todos os exames realizados pela criminalística, a Reprodução
Simulada obedece, segundo Reis (2006), um conjunto de procedimentos que
dependerá do tipo de ocorrência policial e dos exames periciais já concluídos. Após
a leitura dos documentos oferecidos para apreciação, os quais podem conter a
narrativa preliminar dos acontecimentos, é possível adotar uma sistematização
previamente determinada.
Desta forma, Reis (2006) afirma que os trabalhos são orientados de acordo
com a narrativa e na presença dos informantes. O perito deve evitar, ao máximo,
sugestionar ou interferir, cuidando para não alterar o teor da narrativa dos atores.
Uma reprodução simulada pode ser registrada com auxílio de levantamento
topográfico, a ser iniciado antes da dinâmica da reprodução, juntamente com
tomadas fotográficas de locais estratégicos ou vídeo da narrativa. Somente após
estes procedimentos e de posse dos exames previamente realizados, o perito pode
testar hipóteses que consistem em testar possibilidades para afirmar ou negar se um
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determinado evento se deu da forma como foi narrado. O objetivo principal de uma
reprodução simulada pode ser assim definido:
...tem como objetivo a coleta de dados - informações subjetivas (versões
das pessoas envolvidas), para poder-se confrontá-las com os vestígios e
materiais coletados quando do exame pericial do local do crime (quando
houver) (ESPINDULA, 2006, p. 291).

Conforme Noond et al. (2002), a reprodução simulada virtual apresenta
cenários reais de maneira virtual, baseada em fundamentos científicos, podendo
representar a percepção de uma testemunha sobre o que pode ter ocorrido em um
determinado momento e local. Pode, ainda, explorar e ilustrar dúvidas e expor as
incoerências e discrepâncias nos resultados de provas e depoimento de
testemunhas, possibilitando que o espectador assimile e correlacione depoimentos,
laudos periciais e demais dados de um procedimento forense.
Segundo Ursula et al. (2012), além dos laudos realizados pelos
Departamentos Médico-Legal, a perícia também tem a sua disposição novas
tecnologias de medição para investigar cenas de crimes. A combinação entre o
exame feito pelo médico legista, o levantamento pericial da cena do crime e o exame
dos objetos envolvidos possibilita novos conhecimentos sobre a dinâmica dos fatos e
pode, portanto, resolver ambiguidades e aspectos ainda obscuros de um crime.
Para Ursula et al. (2012), com a implementação da computação gráfica na
criminalística,

as

informações

passaram

a

ser

sistematizadas

de

forma

tridimensional, na qual são considerados tanto os dados obtidos pelo exame de
objetos, bem como com informações prestadas por testemunhas. A computação
gráfica pode vir a configurar uma importante ferramenta, também, para análises nos
casos de reprodução simulada dos fatos. Podendo vir a ser utilizada como
instrumento auxiliar destes exames ou, ainda, servir como alternativa capaz de
possibilitar novos métodos de trabalho que substituam os tradicionais. Como, por
exemplo, a apresentação de um cenário virtual para que a vítima responda a
quesitos, evitando o sofrimento do retorno ao local dos fatos. Ou, ainda, a utilização
destes cenários virtuais para recriar locais totalmente modificados, que ofereçam
risco aos participantes ou aqueles casos nos quais o Código de Processo Penal
restringe a execução do exame por entender que este poderia contrariar a
moralidade e a ordem pública.
Entretanto, poucos são os registros de procedimentos sistematizados para a
utilização desta tecnologia em criminalística, durante este trabalho foram
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encontrados dois processos: Schofield (2007) e Ma et al. (2010). Sendo que, para os
casos

de reprodução simulada,

experiências

registradas

até

o

momento

representam iniciativas isoladas por parte dos profissionais da criminalística, como
no caso do IGP-RS.
É necessário que a utilização desta técnica aconteça de acordo com
fundamentos científicos e procedimentos a serem desenvolvidos.

Desta forma,

atendendo parâmetros de isenção e confiabilidade, a técnica poderá ser inserida na
prática da Reprodução Simulada dos Fatos. Amparada em procedimentos
científicos, o uso da computação gráfica poderá ajudar o trabalho pericial como um
instrumento de efetivo auxílio nos trabalhos, contribuindo na verificação dos
depoimentos quanto a estarem de acordo com outros exames periciais previamente
realizados bem como se são coerentes entre si.
1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA
O Design Against Crime configura uma prática de design voltado para a
responsabilidade social. Inicialmente criado para atender demandas pertinentes ao
projeto de produto, seus conceitos também passaram a ser aplicados para o
desenvolvimento de serviços de design. Conforme dados do Design Council (2003),
aos designers é atribuída significativa parcela de contribuição para o acontecimento
de delitos, ao desenvolverem produtos desejados ou passíveis de serem utilizados
para cometer crimes.
Por outro lado, Vianna et al. (2012) afirma que a maneira de pensar dos
designers e a percepção que destes sobre o mundo tem chamado atenção de outras
áreas do conhecimento. Segundo Pease (2001), os designers estão entre os
profissionais mais capacitados para a antecipação de consequências criminais de
produtos, espaços físicos ou serviços, devido ao respectivo treinamento para
antecipar as necessidades e desejos dos usuários assim como impactos ambientais
e aspectos ergonômicos.
Este trabalho trata da proposta de procedimento para a realização de
reproduções simuladas virtuais dos fatos, utilizando o design enquanto disciplina
como base teórico científica norteadora do processo de sistematização, contribuindo
com procedimentos já consolidados e aplicados ao desenvolvimento de produtos e
serviços associados aos fundamentos da criminalística e aos procedimentos
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utilizados nos casos de reprodução simulada dos fatos envolvendo crimes contra a
vida.
Parte-se da hipótese de que o procedimento de pensamento e criação
utilizado pelos designers, aliado ao método de investigação pericial próprio das
reproduções simulada dos fatos, poderá auxiliar a criminalística na sistematização
de procedimentos específicos para às reproduções simuladas virtuais, servindo
como ferramenta para representação e análise dos fatos e, ainda, como linguagem
de comunicação capaz de tornar visualmente perceptível a conclusão pericial, por
vezes complexa, resultante dos exames de reprodução simulada tradicionais.
Como objeto de estudo, será selecionado e avaliado um caso de reprodução
simulada envolvendo crime contra a vida, ocorrido no Estado do Rio Grande do Sul
para o qual tenha sido solicitado ao Instituto-Geral de Perícias exame de reprodução
simulada dos fatos, sendo atendido pela autora no ano de 2012. A sistematização
de procedimentos proposta será aplicada ao caso selecionado com a finalidade de
comparar o procedimento tradicional com o virtual proposto.
1.3 PROBLEMA DE PESQUISA
Como sistematizar procedimentos para elaboração de Reproduções
Simuladas Virtuais dos Fatos (RSF 3D), fundamentada na prova técnica e que
atendam às necessidades da Pericia Criminal, tendo como parâmetro o Design
enquanto método científico e a Criminalística como técnica de investigação?
1.4 HIPÓTESE DE PESQUISA
A

aplicação

do

processo

de

design

como

fundamento

para

o

desenvolvimento de peças de reproduções simuladas virtuais dos fatos orientará a
sistematização dos procedimentos para que estes possam ser replicados em casos
de reproduções simuladas gerais.
1.5 OBJETIVOS DA PESQUISA
Neste tópico, é apresentado o objetivo geral da pesquisa bem como os
objetivos específicos que contribuirão para que o primeiro seja atingido.
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1.5.1 Objetivo Geral
Sistematizar os procedimentos para elaboração de Reproduções Simuladas
Virtuais dos Fatos (RSF 3D) com base nos fundamentos do processo de design e
em provas técnicas.
1.5.2 Objetivos Específicos
• Analisar processos criativos do design de produto quanto à aplicabilidade
destes na técnica pericial dos exames de RSF;
• Comparar processos de Design, técnicas de RSF e de animações forenses
(Forensic Animations);
• Sistematizar um procedimento baseado em análises comparativas de
processos de design, RSF e animações forenses;
• Aplicar o procedimento proposto em caso de exame de RSF;
• Comparar os resultados obtidos com o procedimento tradicional e o de
reprodução simulada virtual a fim de validar o procedimento proposto.
• Verificar se o procedimento proposto é aplicável.

1.6 JUSTIFICATIVA
Os estudos de Design Against Crime foram realizados no sentido de projeto
de produtos e serviços voltados à prevenção de crimes. Embora estes estudos
tenham mapeado os doze passos (anteriores e posteriores) do ciclo completo de um
evento crime e estabelecido que o designer, segundo o Design Concil (2011), deve
considerar aspectos como a autoria e responsabilidade bem como persecução
penal, a atuação do designer durante a produção de provas técnicas ainda não foi
devidamente estudada.
Muito se tem falado, atualmente, das responsabilidades sociais do Design e
a atuação deste num dos setores que mais afligem a sociedade: a criminalidade.
Lobach (2001) ao estudar as categorias de produtos industriais, já encontrava
relação entre criminalidade e o Design, ao explicar a relação do homem com
produtos desenvolvidos para uso coletivo e a utilização irresponsável, em função da
falta de consciência individual da copropriedade destes produtos
As pesquisas são realizadas para investigar a atuação do Design como
elemento de prevenção de crimes, pouco tem sido investigado sobre como os
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profissionais da área podem contribuir para a persecução penal dos criminosos. Um
bom exemplo, segundo Cooper et al. (2002), é o caso das fraudes cometidas contra
marcas de produtos, no qual os designers ao inserir elementos de segurança nestas
marcas contribuem para que fraudes sejam evitadas e, também, descobertas.
Por outro lado, a Criminalística pode ser enriquecida com os conhecimentos
e tecnologias comumente utilizadas pelos designers para que estes atuem, também,
como peritos auxiliando na produção de provas técnicas. Conforme Giovanelli et al.
(2011), a Criminalística é uma ciência aplicada que utiliza conceitos de outras áreas
do conhecimento, notadamente àquelas relacionadas com as ciências naturais e
tecnológicas
Ainda segundo Giovanelli et al. (2011), existe no meio jurídico um
reconhecimento tácito de que as provas materiais necessitam de um embasamento
científico para seja garantida sua autenticidade bem como os profissionais de
criminalística reconhecem sua atividade como sendo essencialmente científica. Para
este mesmo autor, ainda existem deficiências significativas quanto à padronização
de procedimentos na prática de criminalística no Brasil, o que coloca em dúvida a
credibilidade da prova material produzida e inviabiliza a consolidação de um sistema
judiciário equânime e democrático. Este autor salienta, também que a aplicação de
políticas centralizadas de fomento às práticas científicas bem como a normatização
das práticas periciais podem representar uma solução para o fortalecimento da
produção de provas técnicas.
Para Espíndula (2011), o caráter multidisciplinar da perícia criminal fica
evidente quanto ao cabedal de conhecimento que forma a criminalística, pois se
utiliza do conhecimento de profissionais com diversas formações acadêmicas, como
também das suas próprias técnicas que estabelecem diversos métodos para a
execução dos exames periciais.
No Brasil, grande parte dos inquéritos policiais é arquivada, em sua maioria
por ausência ou má qualidade de provas. Segundo a Agência O Globo (2012), em
recente pesquisa em 2011, realizada pela Associação Brasileira de Criminalística, foi
constatado que o índice de elucidação dos crimes de homicídio no Brasil varia entre
5% e 8%, enquanto que nos Estados Unidos este percentual é de 65%, no Reino
Unido é de 90% e na França é de 80%.
Entende-se por prova técnica de qualidade aquela que obedece a
fundamentos científicos. Para Reis (2006), conforme avançam a ciência e a
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tecnologia, a Criminalística se utiliza destes conhecimentos para aprimorar a
produção das provas. A cada nova tecnologia adotada pelos peritos criminais é
conveniente que sejam criados novos procedimentos e estes testados e validados
respeitando critérios científicos para que os exames sejam executados dentro de
parâmetros de isenção e confiabilidade necessários à prova técnica, tanto em âmbito
criminal quanto no cível.
Existem algumas iniciativas que visam sugerir padronizações acerca de
como os peritos devem proceder em uma reprodução simulada dos fatos, sendo
constatadas as sugeridas por Espindola (2006), Reis (2006) e Denardin e Hamester
(2012). Frequentes são os relatos e estudos de casos nos quais a computação
gráfica configura uma forma de complementação dos exames periciais ou uma
ferramenta para demonstrar evidências ou conclusões nos laudos dos peritos
criminais, como o caso do IGP-RS.
Ainda não foram encontrados estudos no sentido de sistematização de
procedimentos para o uso da computação gráfica em RSF ou substituição total do
método tradicional com o uso desta tecnologia. É necessária a computação gráfica,
tão presente no dia-a-dia dos profissionais de projeto, esteja inserida dentro de um
contexto de procedimentos específicos, para que seja utilizada nos casos de RSF.
Podendo assim, ser ampliada a capacidade de elucidação de crimes com a
realização destes exames, principalmente para aqueles casos que implicam em
perigo para os participantes, naqueles cujos cenários já foram totalmente
desfigurados ou, ainda, outros que atentam contra a moralidade ou a ordem pública,
conforme o previsto no artigo sétimo do CPP.
O presente trabalho se torna importante, pois a sistematização de
procedimento para a realização de reproduções simuladas virtuais poderá
representar uma nova variedade de exame pericial, capaz de reconstituir totalmente
cenários desfeitos ou, ainda, tornar mais objetivo e preciso o método tradicional de
RSF. É relevante, pois poderá servir como ferramenta de trabalho para todos os
órgãos destinados a pericia criminal existentes no Brasil, principalmente no Estado
do Rio Grande do Sul, no qual a aplicação do procedimento proposto poderá
acontecer de forma imediata.
A viabilidade deste é verificada por a autora ser Perita Criminal, lotada no
Instituto-Geral de Perícias do RS, órgão responsável pela realização das perícias
criminais deste Estado, nas quais estão inseridas as reproduções simuladas dos
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fatos. O trabalho será desenvolvido tendo o Instituto como fonte primária de
experimentação prática e poderá beneficiar a todos os demais órgãos de perícia
criminal.
1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO
Este trabalho está organizado em 6 capítulos. Destes, o primeiro capítulo,
denominado

introdução,

apresenta

o

fenômeno

de

pesquisa

estudado,

contextualiza o assunto e delimita o escopo da pesquisa, bem como expõe o
problema de pesquisa, a hipótese verificada, os objetivos almejados, a justifica e
relevância atrelada ao por que da realização desta proposta.
O segundo capítulo, denominado fundamentação teórica, aborda assuntos
relativos ao Design e a Criminalística, ambos relacionados ao tema deste trabalho.
Estes assuntos estão divididos em cinco itens que servem como base para a
elaboração do procedimento proposto: Fundamentos da perícia criminal, A
reprodução simulada dos fatos, Design Against Crime e as responsabilidades
sociais do design, Processos de Design e Animações Forenses.
O terceiro capítulo descreve a metodologia da pesquisa com os
procedimentos metodológicos adotados neste estudo. Estão descritas as etapas
propostas e o delineamento da pesquisa. Os procedimentos metodológicos são
divididos em duas etapas: proposta de procedimento para realização de exames de
RSF 3D baseado em processos de design de produto e teste de aplicabilidade do
procedimento proposto.
O quarto capítulo é dedicado à intervenção desta pesquisa, ou seja, o
desenvolvimento do procedimento proposto. Para tanto, são analisados os
processos de design estudados no segundo capítulo e selecionado o que melhor
atende aos fundamentos de perícia criminal aplicados aos exames de RSF. Na
etapa posterior à seleção do processo de design norteador do procedimento
proposto, são analisados os procedimentos de RSF e de animações forenses,
também estudados no segundo capítulo desta pesquisa. Tanto os procedimentos
de RSF quanto os de animações forenses, são sintetizados à luz do processo de
design selecionado. Após, ambos os procedimentos sintetizados são unificados
de acordo com as etapas do processo de design selecionado, dando origem ao
procedimento de realização de RSF 3D proposto neste trabalho. A etapa final
deste capítulo é a elaboração de quesitos para a verificação de resultados para
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uma RSF 3D, tendo como princípio a jurisprudência norte-americana para a
admissibilidade de animações forenses em seus tribunais.
O quinto capítulo é destinado ao teste de aplicabilidade do procedimento
proposto. No qual é selecionado um caso de RSF atendido pela autora enquanto
Perita Criminal do IGP-RS. A partir dos dados relativos ao exame de RSF, são
aplicadas as etapas do procedimento de RSF 3D proposto, desenvolvendo-se uma
RSF 3D passível de ser comparada com o exame anterior e avaliada conforme os
quesitos elaborados no final do quarto capítulo desta pesquisa. Assim, são obtidos
dois tipos de resultados: a comparação entre os exames de RSF e RSF 3D e as
respostas aos quesitos de verificação de resultados para uma RSF 3D.
O sexto capítulo corresponde à finalização da pesquisa, na qual são
apresentadas as considerações finais, descritas as conclusões e sugestões para
futuros trabalhos de pesquisa relativos ao tema ora estudado. A figura 01
apresenta o desenho da estrutura deste trabalho.
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Figura 1: desenho da estrutura da pesquisa

Fonte: a autora
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Como referencial teórico foram selecionados cinco assuntos. Dentre estes,
três são relacionados com Criminalística, no intuito de ser aprofundada a pesquisa
sobre a Reprodução Simulada dos Fatos e seus métodos de execução bem como os
fundamentos da perícia criminal, os quais constituem a fundamentação para a
produção da prova técnica.
São abordados dois temas relacionados ao Design. O primeiro deles aborda
os conceitos de Design Against Crime e as responsabilidades sociais do Design.
Este tema foi escolhido para que o Design possa ser entendido, também, como uma
disciplina auxiliar da Criminalística. O segundo trata de alguns dos processos de
Design já consagrados, cuja seleção foi feita no sentido de subsidiar a proposta de
metodologia que se pretende desenvolver com o presente trabalho.
O último tema a ser abordado é a animação com recurso de computador,
conhecida como Forensic Animations (Animações Forenses) , amplamente utilizada
em países da Europa e América do Norte. Este tema também foi selecionado com o
intuito de subsidiar a metodologia a ser desenvolvida.
2.1 FUNDAMENTOS DA PERÍCIA CRIMINAL
Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010), perícia é
sinônimo de habilidade, destreza, conhecimento, ciência ou vistoria ou exame de
caráter técnico e especializado.
No contexto da Criminalística, conforme afirma Espindula (2006), perícia
criminal é a que trata das infrações penais, nas quais o Estado assume a defesa do
cidadão em nome da sociedade. O Magistrado Hans Grass (1893) apud Valverde
(2009), considerado o fundador da Criminalística em seu livro Handbuch für
Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik (Manual do juiz como sistema de
criminalística), a definiu como corpo de conhecimento, o auxiliar do direito, por
intermédio da análise sistemática dos vestígios deixados pelo culpado, o qual veio a
se constituir como metodologia de pesquisa de investigação criminal no sentido de
obtenção de dados científicos como prova física, considerada mais confiável do que
a prova testemunhal.
O profissional responsável pelo exercício da criminalística é denominado
perito criminal. Para Espindula (2006), perito criminal é o profissional apto a realizar
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exames para atingir-se a chamada materialidade do delito, também conhecido como
prova material ou científica. Ao ser realizado um exame de criminalística, os peritos
buscam por objetos, marcas ou sinais que possam ter relações com o fato
investigado, os quais são denominados vestígios.
2.1.1 Vestígio e evidência
Espindula (2006) afirma que para um vestígio existir, três são os elementos
essenciais: o agente provocador, o suporte e o vestígio em si. Sendo o primeiro
aquele que produziu o vestígio, ou que tenha contribuído para tal. O segundo tratase do local em que o vestígio foi produzido e o último é o produto da ação do agente
provocador.
Desta forma, vestígio pode ser entendido como material físico inserido no
conjunto de um exame pericial qualquer, o qual será submetido à análise para se
determinar a relação existente com o evento estudado.
Em sendo constatada a relação com o evento criminal estudado, o vestígio
passa a ser denominado “evidência”. A Figura 2 mostra a relação entre vestígio,
local dos fatos e o fato criminal.
Figura 2: relação entre vestígio e o fato criminal

Fonte: a autora
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2.1.2 Presunção e indício
Rabello (1982) conceitua, presunção como sendo o juízo ou a opinião
pessoal, a convicção ou suspeita sobre fatos ou circunstâncias que possam estar
relacionados com o fato que se desconhece, enquanto que indício é considerado
como todo e qualquer fato, sinal, marca ou vestígio, conhecido e provado que
possua relação com o fato ou que leva a presumir a existência deste último.
Diferente da presunção, como “indício”, são entendidos todos os elementos,
materiais ou de natureza subjetiva, que tenham relação com o fato, vide Artigo 239
do CPP:
Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que tendo
relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra
ou outras circunstâncias (BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1941,
Art. 239).

Para Rabello (1982), toda presunção é gerada a partir de indícios ou
circunstâncias relacionados ao fato estudado, dentre os quais indício não representa
o fato desconhecido e sim um fato diverso do fato que se pretende provar, ao qual
se liga como manifestação ou consequência, possuindo uma relação com o fato do
tipo causal ou de identidade. Para ele, quando a relação de identidade, ou causa e
efeito, entre indício e o fato a ser provado for estabelecida por indução e de modo
categórico, como necessária e constante, o indício constitui prova certa do fato
conhecido como prova indiciária propriamente dita. A Figura 3 mostra a relação entre
crime, presunção e indício.
Figura 3: relação entre crime, presunção e indício

Fonte: a autora

Por outro lado, Rabello (1982) também considera que quando esta mesma
relação for estabelecida de forma provável ou possível, seja por indução de modo
relativo ou por analogia, teremos uma presunção a qual não é uma prova, podendo
ser de grande utilidade para orientar tanto a investigação quanto o julgamento.
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2.1.3 Prova
É tido como prova tudo aquilo que serve para estabelecer uma verdade.
Tanto na justiça criminal quanto na cível, a prova é fruto de investigações que
buscam informações confiáveis. As provas, segundo Espindula (2006) podem ser do
tipo pericial ou de testemunhos e confissões. Além, destas, ainda pode-se destacar
a prova documental (Figura 4).
Figura 4: tipos de provas

Fonte: a autora

Entretanto, Rabello (1982) estabelece três requisitos como fundamentais
para valorar uma prova fundamentada em indícios: a. que a prova do indício seja
objetiva e concludente, seja direta ou indiretamente; b. que não restem dúvidas da
relação entre indício e fato a ser provado; c. que a significação e o alcance da prova
fiquem perfeitamente entendidos e limitados.
2.2 A REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS (RSF)
No meio jurídico, e também popularmente, segundo Espindula (2006) a
reprodução simulada dos fatos é conhecida como reconstituição de crime.
Entretanto, é preciso entender o conceito das duas expressões para compreender a
grande diferença de significado existente entre ambas.
A reprodução simulada está regulamentada pelo artigo 7º. Do Código de
Processo Penal brasileiro:
Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de
determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução
simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem
pública.(BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1941, Código de
Processo Penal, Art. 7º.)

Espindula (2006), consideram a expressão reconstituição de crime
equivocada quanto ao tipo de procedimento realizado, pois a palavra reconstituir
significa tornar a constituir, recompor, refazer, restabelecer, restaurar. Ele também
chama a atenção para o fato de, sabiamente, o legislador brasileiro utilizar a
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expressão reprodução simulada dos fatos, na qual reprodução tem o significado de
“ato ou efeito de reproduzir, imitação fiel, cópia” bem como simulada “vem do verbo
simular, representar com semelhança, arremedar, aparentar, imitar”. Sendo a
legislação brasileira bastante clara quanto ao objetivo do trabalho: “verificar a
possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo”, o
procedimento utilizado para esta verificação não poderia ser, de forma alguma,
refazer ou tornar a compor o crime estudado.
Para tanto a autoridade policial (Delegado de Polícia), normalmente solicita
aos peritos que procedam ao exame, para que estes analisem os fatos narrados
pelas partes sob a ótica da criminalística, a fim de confrontar tecnicamente as
narrativas dos fatos, representadas com a máxima semelhança possível, com as
provas e vestígios coletados em exames periciais anteriores.
Assim, a Reprodução Simulada dos Fatos pode ser entendida como um
exame pericial misto, o qual analisa, sob a ótica da técnica criminalística, os
depoimentos e informações prestadas pelas partes envolvidas (testemunhas
oculares, vítimas, acusados) e tem como finalidade concluir se tais informações
guardam coerência com outros exames periciais realizados anteriormente ou, ainda,
às divergências ou convergências entre informações e depoimentos estudados.

2.2.1 Objetivos da Reprodução Simulada dos Fatos
Segundo Dorea et al (2006), os objetivos de uma reprodução simulada
constituem

indiscutível

valor

para

o

esclarecimento

de

fatos

delituosos,

principalmente homicídios, latrocínios e suicídios, pois por intermédio deste tipo de
exame será possível verificar como os fatos aconteceram, com as características
atuações de cada um dos participantes, autores, coautores, cúmplices, etc.,
podendo-se inclusive aferir a possibilidade de situações de legítima defesa,
presença de elementos qualificadores de delito, que interferem na segura e justa
aplicação das penas, etc. Pode-se ainda, verificar a existência de falsas confissões
ou testemunhos.
Para Reis (2006), um segundo objetivo pode ser considerado, consistindo na
constituição de novas provas materiais para, a partir destas, obter uma prova de
forma indireta. É o caso de testes realizados para simular situações semelhantes às

42

da cena do crime, pois numa RSF, os objetivos se confundem com as hipóteses
formuladas:
Neste procedimento, muitas vezes, os objetivos do trabalho se confundem
com as hipóteses formuladas: o evento ocorreu quando a arma de fogo foi
manuseada desta ou daquela forma; o evento ocorreu quando o pedestre
invadiu a pista de rolamento, e assim por diante. A resposta às hipóteses
formuladas constitui o objetivo principal do processo reprodutivo (REIS,
2006, p. 182).

Em síntese, uma reprodução simulada tem como objetivo averiguar se o fato
estudado aconteceu ou existiu a possibilidade de acontecer da forma como está
sendo narrado por testemunhas, acusados e vítimas sobreviventes. Neste tipo de
averiguação está a verificação de possibilidades. Para podermos verificar todas as
possibilidades,

muitas

vezes,

será

necessária

a

realização

de

testes

2

complementares de acordo com o evento periciado, tais como: crash test , utilização
de bonecos antropomórficos 3, disparos de arma de fogo em situações controladas e
semelhantes com o evento estudado, etc.
2.2.2 Fontes de coleta de dados para a Reprodução Simulada dos Fatos
Conforme Dorea et al (2006), é necessário e imprescindível que o perito
designado para a realização de uma reprodução simulada dos fatos tenha a sua
disposição documentos constantes no inquérito policial, inquérito policial-militar ou
processo criminal pertinente ao caso estudado, e nestes constem todos os
depoimentos das partes envolvidas (testemunhas, indiciados, vítimas), autos de
apreensões e laudos periciais, bem como todos os dados referentes aos ferimentos
das vítimas.
Para Dorea et al (2006), alguns exames, tais como os topofotográficos
permitem, também, analisar a possibilidade, ou não, de visão de determinado fato
por alguma testemunha, vítima, acusado, etc. bem como a possibilidade ou não de
materialidade de trajetórias de projéteis expelidos por armas de fogo, determinadas
a partir da análise fundamentada na localização quando do exame do local,
imediatamente após o fato, das armas e dos elementos da munição (estojos,
cartuchos, projetis).

2

Testes de impacto realizados com veículos automotores;
São manequins de dimensões e articulações semelhantes às dos seres humanos, utilizados em
ensaios para averiguar o risco que uma pessoa sofreria nas mesmas condições de impacto.
Geralmente empregados nos Crash Tests (Crash Test Dummies) ou nas simulações de queda livre;

3
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Podemos elencar como elementos fundamentais para a realização de uma
reprodução simulada dos fatos a disponibilização prévia de: depoimentos prestados
à autoridade policial ou judiciária de acusados, testemunhas e vítimas sobreviventes;
laudos de necropsia ou de lesão corporal; laudos de levantamento de local.
Poderão, ainda, ser disponibilizados, caso existam, outros laudos periciais
previamente realizados ou quaisquer outros elementos constantes no inquérito
policial, inquérito-policial militar ou processo criminal que possam servir para
subsidiar os exames de reprodução simulada dos fatos.
2.2.2.1 Laudos de levantamentos em locais de morte violenta
Segundo Reis (2006), levantamento em locais de morte violenta ou encontro
de cadáver, é o exame pericial realizado em locais nos quais tenha ocorrido morte
de ser humano de causa não natural. Este tipo de exame pericial é o primeiro a ser
solicitado pela autoridade policial quando constatado evento suspeito de configurar
homicídio ou suicídio. O mesmo procedimento é adotado pela autoridade nos casos
de acidente de trânsito. Em todos os casos, o objetivo é a observação e descrição
de lugares bem corpos 4, objetos e efeitos do crime, com o propósito de obter
conhecimento dos fatos e determinação de autoria.
Conforme Dorea (2012), toda investigação fundamentada em bases técnicocientíficas tem como início o exame denominado levantamento em local de morte
violenta, é a fonte primária dos indícios e a partir dele será construído o vínculo entre
local, autor e vítima.
Para Rabello (1996), são cinco as finalidades essenciais do levantamento
em locais de crime: constatação material do fato, verificar se houve ou não um
crime; caracterização do delito, se simples ou qualificado; pesquisa e coleta de
elementos capazes de possibilitar a identificação do(s) autor(es); perpetuar os
indícios constatados para que estes possam, a qualquer tempo, servir como prova;
legalizar esses indícios para que tenham jurídico valor probante.

4

A perinecroscopia, segundo (RABELLO, ERALDO, 1996), trata-se de diligência de caráter médicolegal, mas comumente realizada pelos peritos incumbidos do levantamento de local de morte violenta
e consiste no exame externo do corpo da(s) vítima(s), tal como encontrado(s), em relação aos demais
elementos indiciários constatados. A posição do cadáver, segundo o autor, é um dado de
fundamental importância, por vir a constituir um indício revelador de circunstâncias importantes, tais
como a posição da vítima ao ser ferida, resistência a agressão, ferimento fatal em local diverso, etc.
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Na fase de coleta de dados, durante um exame de local de morte violenta,
ainda segundo Rabello (1996), são cinco os tipos de levantamentos a serem
executados:
• levantamento descritivo: é a descrição completa e detalhada do local dos
fatos, composta pela caracterização, a respectiva localização bem como as
de todos os objetos e vestígios constatados na cena;
• levantamento fotográfico: todos os diferentes aspectos do local interessantes
à investigação, bem como os objetos e vestígios ali existentes, na mesma
condição em que foram encontrados. O autor cita a possibilidade de serem
efetuados levantamentos cinematográficos em substituição do fotográfico e a
pouca viabilidade financeira do primeiro em relação ao segundo. Entretanto,
atualmente, outros tipos de tecnologias estão sendo empregadas como a
fotogrametria digital e equipamentos como scanners 3D;
• levantamento topográfico: considerado complementar ao fotográfico, serve
para demonstrar aquilo que as fotografias objetivam, no sentido de
possibilitar uma interpretação mais fácil e clara descritos no relatório e
registrados por fotografia. Visa favorecer uma avaliação precisa quanto à
forma real e dimensões absolutas bem como respectivas localizações, pois
oferece uma representação proporcional da configuração do local e dos
elementos indiciários nele constatados, juntamente com suas localizações
respectivas. Deverá ser feito em escala e tem como norma ser
acompanhado de legenda explicativa, contendo as indicações de relação
com o levantamento fotográfico;
• levantamento dos vestígios em particular: São aqueles vestígios coletados
na cena do crime e enviados para análise especial em laboratório, seja por
necessitarem exames específicos ou por serem de escala microscópica, não
detectável à simples inspeção ocular;
• levantamento perinecroscópico: possui grande importância devido à grande
quantidade de informações que proporciona. Consiste no exame externo do
corpo da vítima ou dos corpos no caso de existirem mais de uma vítima.
Tem por objetivo o cadáver ou cadáveres, no próprio local, na posição e nas
condições em que se achava. Conforme Manif e Zacharias (1988), os
seguintes pormenores devem ser observados neste tipo de levantamento:
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posição do cadáver; distância em que este se encontra de objetos ou pontos
de referência relacionados com o evento e cenário; estado das vestes; sinais
de luta; presença de arma(s) e respectiva(s) posição(ões) destas em relação
ao corpo da vítima; presença de manchas de sangue; presença de manchas
ou substâncias de outra natureza, estranhas ao local; presença de pegadas,
impressões digitais ou outras marcas que passam levantar qualquer
suspeição.
O levantamento de local de morte violenta, ou simplesmente levantamento
de local de crime, juntamente com os laudos de medicina-legal, possui relação direta
com a reprodução simulada dos fatos, sendo que os levantamentos em locais de
morte violenta constam já na etapa de investigação judicial, sendo realizada,
invariavelmente, sobre objetos, lugares e/ ou cadáveres, enquanto que a reprodução
simulada dos fatos está fundamentada na participação das partes envolvidas e no
consentimento destas em participar, dramatizando suas versões de acordo com os
eventos presenciados e circunstancias dos acontecimentos, sob a supervisão do
perito criminal acompanhado da autoridade policial competente.
2.2.2.2 Laudos de medicina-legal
Diferente do que ocorre com os exames realizados na cena do crime, nos
quais os peritos dispõem, além dos corpos das vítimas, outros objetos e indícios
presentes no cenário para que consigam inferir sobre a relação destes nas
circunstâncias do crime, o perito médico-legista somente terá como objeto de estudo
o cadáver ou a própria vítima, no caso desta ter sobrevivido.
Rabello (1996), descreve com propriedade a diferença existente entre os
exames perinecroscópicos e as necropsias, pois estas são realizadas pelo perito
médico-legista em condições nas quais o corpo se encontra inteiramente divorciado
do local do fato e sem informações relativas a tais fatos. Inclusive esta descrição
está acompanhada de desenhos explicativos acerca da posição em que o corpo é
examinado e descrito pelos legistas (figura 05) e a provável posição em que a vítima
se encontrava na ocasião do ferimento letal (figura 06):
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Figura 5: posição do cadáver na mesa de necropsia

Fonte: Rabello (1982)
Figura 6: relação entre atitudes e trajetos

Fonte: Rabello (1982)

Esta situação é prescrita pelo Código de Processo Penal, impedindo que
exames de necropsia sejam diligências executadas de imediato:
A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os
peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita
antes daquele prazo, o que declararão no auto (BRASIL, PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, 1941, Art. 162).

Na prática, o trabalho dos legistas está presente na maioria dos materiais
enviados para estudo e solicitações de reproduções simuladas, seja na forma de
laudo de necropsia ou de exame de lesão corporal, nos casos de vítimas
sobreviventes.
Para efetuar o trabalho, os peritos médicos-legistas objetivam responder
quesitos específicos, os quais, segundo Galvão (2006), são padronizados para cada
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tipo de exame em medicina legal, consistindo de perguntas que visam preencher as
necessidades do julgador, derivadas dos tipos penais relacionados com o exame,
podendo existir quesitos adicionais, conforme entender a autoridade policial. O autor
cita como exemplo, quesitos padrões formulados nos casos de solicitações de
necropsias:
Primeiro: Houve morte? Segundo: Qual a causa da morte? Terceiro: Qual o
instrumento ou meio que produziu a morte? Quarto: Foi produzida com o
emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso
ou cruel? (GALVÃO, 2006, pg. 36).

Para responder aos quesitos, os legistas adotam metodologias que
compreendem a descrição de todos os ferimentos (externos e internos) constados
nas vítimas. A interpretação desta descrição e relacioná-la com as versões
simuladas constitui um pré-requisito para o perito designado a realizar uma RSF.
Dorea (2012) afirma que os peritos responsáveis pela realização do exame
de reprodução simulada dos fatos não poderão deixar de considerar os laudos dos
legistas, bem como os demais laudos periciais, respectivo ao caso estudado, para
que se possa conhecer todos os elementos que, direta ou indiretamente, forneçam
subsídios para examinar as várias etapas da reprodução simulada e, só então,
formar a convicção sobre a verdade dos fatos.
2.2.2.3 Outros laudos periciais
Conforme o já mencionado, no item 2.2.2, é importante que o perito conheça
todos os laudos periciais envolvidos no caso estudado antes de planejar a realização
de uma RSF.
A partir dos objetos coletados na cena do crime bem como nos cadáveres e
enviados para exames laboratoriais específicos, resultarão diversos laudos periciais
respectivos, tais como: laudos de balística, os quais versarão sobre o funcionamento
de armas de fogo e efeitos decorrentes dos disparos de projetis; laudos de
laboratório que poderão confirmar ou afastar a hipótese de uma pessoa ter atirado,
estar sob efeito de entorpecentes, etc.; laudos de perícias mecânicas quando no
crime estiverem envolvidos veículos automotores ou máquinas diversas.
Juntamente com a qualidade e autenticidade dos dados coletados, outro
fator relevante para a realização de uma RSF é o procedimento a ser adotado para o
exame.
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2.2.3 Métodos de execução da Reprodução Simulada dos Fatos
Conforme Reis (2006), a RSF requer um procedimento específico, diferente
do adotado em outras perícias, o qual utiliza exames realizados em campo –
puramente observacionais – aliados a exames do tipo laboratoriais com os devidos
controles de procedimentos exigidos.
Embora o meio pericial reconheça a necessidade de padronização de
procedimentos para a realização de reprodução simulada nos fatos, não existe um
padrão adotado nacionalmente para este tipo de exame. Existem alguns poucos
autores que sugerem metodologias e o que é, efetivamente, adotado em cada
Estado.
Para fins de análise comparativa, foram pesquisados todos os métodos
existentes, atualmente, sugeridos por autores nacionais e a metodologia adotada
pelo IGP-RS.
2.2.3.1 Método sugerido por Espindula
Espindula (2006) postula que uma RSF pode ser dividida em três etapas:
conhecimento do conteúdo dos autos, planejamento e procedimentos.
A. Conhecimento prévio do conteúdo dos autos
Para Espindula (2006), a autoridade, ao enviar o material que solicita a
reprodução simulada, deverá enviar junto os autos para serem estudados,
juntamente com os questionamentos que julgar pertinente ao caso.
Caso a autoridade requerer uma reprodução simulada sem o material citado
acima, os dirigentes dos Institutos de Criminalística devem retornar ao requerente,
solicitando tais documentos.
B. Planejamento da reprodução simulada
Ao estudar o conteúdo que acompanha a solicitação, os peritos devem
traçar um cronograma de trabalho e, se for o caso, solicitar novos exames, tais como
laboratoriais, químicos, balísticos, grafoscópicos, linha de tiro e exumação. Poderão,
ainda, recusar a realização da reprodução simulada por falta de questionamentos,
dúvidas, extravio de provas, etc. ou, então, sugerir à autoridade requisitante a não
necessidade da reprodução simulada. Tanto a recusa quanto a sugestão de não ser
necessária, sejam acompanhadas de minucioso demonstrativo dos elementos que
culminaram nesta conclusão. Caso a autoridade insista na requisição, esta deverá
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efetuar quesitos específicos no sentido de esclarecer aos peritos quais os objetivos
do trabalho em questão.
Para Espindula (2006), a fase de planejamento é uma das mais importantes,
pois dela dependem os demais passos da execução da reprodução simulada: quais
serão as pessoas convocadas, que tipo de apoio será necessário ao local, se haverá
a necessidade de utilização de outros atores, dentre outras necessidades.
Espindula (2006) ainda coloca que o ideal é os peritos efetuarem uma
reunião prévia com a autoridade solicitante, a fim de acertarem todas as
providências a serem tomadas, dentre as quais se destacam: Necessidade de
interdição do local, principalmente em se tratando de vias públicas que demandem
desvio de tráfego e de veículos; Contatos com a Polícia Militar para fazer o
policiamento ostensivo necessário; Materiais e equipamentos que serão necessários
para o desenvolvimento da reprodução; Pessoas necessárias para representar os
atores da infração e que farão o papel de atores da reprodução; Vestes e
indumentárias que sejam relevantes na reprodução deverão ser providenciadas para
que cada ator da reprodução utilize durante o desenrolar de seu papel.
C. Procedimentos durante a reprodução simulada
Espindula (2006) elenca uma série de procedimentos que deverão ser
adotados no momento da realização da reprodução simulada no local dos fatos,
juntamente com os informantes envolvidos:
• ao ser iniciada a reprodução simulada, os peritos já deverão estar com pleno
conhecimento

dos

documentos

apresentados

e

dos

procedimentos

planejados para a reprodução simulada;
• manter contato pessoal com todos os atores envolvidos no delito, para
adquirir informações destes, procurando manter, em todos os casos, o
mesmo nível de conversação;
• em caso de utilização de armas de fogo reais, cuidar para que estejam todas
desmuniciadas;
• caso o perito costume andar armado, este deverá portá-la de maneira
discreta e imperceptível;
• procurar fazer com que as partes reproduzam suas versões de maneira
espontânea, cuidando para não direcionar suas respostas ou induzi-las para
aquilo que já é de conhecimento após estudo dos autos;
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• a participação das partes deve ser de livre e espontânea vontade e cabe ao
perito utilizar argumentos para o convencimento;
• os trabalhos devem ser realizados no mesmo local onde ocorreu o delito e
no horário mais aproximado possível;
• cada cena deve ser reproduzida até que sejam dirimidas quaisquer dúvidas
pertinentes ao seu entendimento. É feita a ressalva de que isto não significa
repetir a cena até que a versão seja apresentada conforme consta do
depoimento dado à autoridade policial ou ao juiz;
• como em outros procedimentos técnico-periciais, os peritos devem buscar
auxílio em outros órgãos técnicos, toda vez que não dominarem a área
técnica do caso estudado.
D. Procedimentos com os depoentes
Segundo Espindula (2006), o requisito fundamental e primário é que os
atores da infração (vítimas, acusados e testemunhas) estejam todos isolados, para
que não se corra o risco de que hajam versões copiadas e/ ou tentativas de
dissimulações.
• Vítimas
Em função do trauma sofrido, as condições emocionais das vítimas,
geralmente, trazem muitas dificuldades de comunicação ao trabalho de reprodução
simulada.
Deve-se buscar deixá-las o mais a vontade possível para que possam relatar
e reproduzir de forma satisfatória os fatos estudados. É preciso evitar que elas se
deparem com os acusados, sendo fundamental que este jamais assista ou participe
da versão apresentada pela vítima bem como de testemunhas.
• Acusados
É preciso que os peritos não adotem uma abordagem no sentido de se
sobrepor ao acusado, a fim de evitar reações por parte deste que o levem a não
concordar em participar do trabalho. Em detrimento a esta postura, os peritos devem
utilizar de argumentos para convencê-lo a participar, uma vez que, conforme a lei
vigente, ninguém fica obrigado a produzir provas contra si próprio.
O autor considera pertinente que os peritos, em conversa preliminar com o
acusado, o alertem para que falem a verdade, pois, do contrário, poderão ter
evidenciadas as contradições quando da análise dos fatos sob a ótica pericial.
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• Testemunhas
Neste grupo de pessoas, os peritos devem distinguir os que efetivamente
presenciaram os fatos e estejam em condições emocionais para reproduzi-los, os
que também presenciaram, mas se encontram abalados emocionalmente e os
colaboradores contumazes que estão ali predispostos a fornecer informações que
não conhecem ou não presenciaram.
Também será necessário deixá-las à vontade para que para que transmitam
informações satisfatórias sobre os fatos estudados.
2.2.3.2 Método sugerido por Reis
Reis (2011) defende a formulação de hipóteses e objetivos a partir da
definição do evento a ser reproduzido. A determinação da metodologia será feita de
acordo com a hipótese a ser testada.
A. Definição do tipo de evento a ser reproduzido
Para Reis (2011) a primeira coisa a ser determinada em exames de
reprodução simulada dos fatos é o tipo de evento a ser reproduzido, ou seja, o tipo
de crime a ser analisado. Para tanto, é necessário que sejam disponibilizados aos
peritos designados todos os laudos pertinentes ao caso que já tenham sido
realizados, pois este autor considera impossível a realização da reprodução
simulada sem estas informações.
B. Formulação das hipóteses ou dos objetivos
Segundo Reis (2011), tem como objetivo geral averiguar se determinado
evento poderia ter acontecido da forma como foi narrado. Este objetivo é conhecido
como verificação de possibilidades. Podendo ser confundido com as hipóteses
formuladas:
O evento ocorreu quando a arma de fogo foi manuseada desta ou daquela
forma; o evento ocorreu por homicídio ou suicídio; o evento ocorreu quando
o pedestre invadiu a pista de rolamento, e assim por diante. A resposta às
hipóteses formuladas constitui o objetivo principal do processo reprodutivo
(REIS, 2011, p. 182).

Para Reis (2011), ainda um segundo objetivo pode ser formulado,
constituindo um objetivo específico, o qual consiste na realização de outros exames,
complementares durante a reprodução simulada os quais constituirão provas
materiais obtidas de forma indireta.
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C. Determinação da metodologia da reprodução simulada
Conforme Reis (2011), a metodologia de uma reprodução simulada
dependerá do tipo de crime a ser investigado e a sistematização dos trabalhos é
determinada após a leitura dos documentos fornecidos, pois destes serão
conhecidas as versões envolvidas, juntamente com suas divergências, conflitos e
acertos.
A sequencia dos trabalhos dependerá da complexidade da narrativa a ser
analisada. Um evento com acontecimento em etapas distintas deverá ser
reproduzido de acordo com o curso da narrativa.
O local deverá ser o mesmo ou o mais próximo possível da realidade.
Para este autor, é recomendável que cada versão tenha uma reprodução
distinta bem como sejam formulados quesitos com intenção de serem respondidos
tendo como base as versões estudadas.
D. Seleção dos equipamentos a serem utilizados
Todos os instrumentos envolvidos no evento a ser reproduzido, quando
necessário sua utilização, deverá ser examinado anteriormente. Não sendo possível,
deverá ser utilizado instrumental semelhante para garantir o máximo de fidelidade
entre o evento e a reprodução simulada, sem que o dano seja repetido na ocasião
de reprodução do fato. Reis (2011) aconselha, para garantir o controle da situação, a
utilização de bonecos com características semelhantes, veículos com características
idênticas, réplicas ou armas desmuniciadas.
Outro aspecto importante levantado são os equipamentos utilizados para
efetuar medição no palco do evento. Sendo este de pequenas dimensões, uma trena
é o suficiente. Porém, se o local dos fatos for de grandes dimensões, será
necessário à utilização de aparelhos GPS ou instrumentos de medição a laser. Para
Reis (2011) não só os equipamentos para um bom levantamento são importantes,
mas também um trabalho completo e exato em relação à medição e as versões
estudadas:
Desenhos sequenciais dão uma boa ideia da dinâmica de um evento em
certos casos. Em outros, a animação em 3D enriquece uma investigação e
lança luz sobre dúvidas porventura existentes. (REIS, 2011, p. 184)
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E. Desenvolvimento dos trabalhos
Para Reis (2011) a sequencia dos fatos a serem reproduzidos deve ser
planejada pelos peritos sem que estes interfiram ou sugestionem os autores da
narrativa, sob pena de alterar o teor desta.
Após o planejamento da sequência dos fatos a serem reproduzidos, o passo
seguinte é identificar os pontos estratégicos do palco do evento para que o local seja
devidamente isolado, evitando que os peritos tenham que interromper as narrativas
para adequar o isolamento.
Reis (2011) admite a possibilidade de uma reprodução simulada ser
realizada tendo como base apenas baseadas em depoimentos escritos ou vestígios
encontrados, baseado no entendimento de que os depoentes não são obrigados por
lei a confessar um crime nem declarar a dinâmica do mesmo sendo este
procedimento feito para comprovação da veracidade dos depoimentos prestados à
autoridade policial.
F. Teste das hipóteses
Reis (2011) considera que testar hipóteses, tanto em reproduções simuladas
dos fatos quanto em outros levantamentos periciais, consiste no teste de
possibilidades, equivalente à repetição de procedimentos.
Não sendo confirmada a primeira hipótese é importante que o raciocínio seja
refeito em torno da proposta para uma reavaliação. Em sendo destacada a primeira
hipótese, pode-se passar para uma segunda, para a qual são cumpridos os mesmos
procedimentos até que alguma seja confirmada.
Existirão casos em que uma ou mais hipóteses poderão apresentar
tendências de comprovação, deve-se, então, reavaliar os exames para que sejam
afastadas as possibilidades de erro. Caso não existam equívocos nos exames,
deverá ser feito uma hierarquia de possibilidades para confirmação de alguma ou
afastamento por completo de todas.
G. Montagem do laudo
O laudo de reprodução simulada dos fatos deve descrever os procedimentos
adotados e os resultados deles obtidos, incluindo a discussão dos exames e das
hipóteses. Deve conter, também, a conclusão do trabalho a qual, via de regra será
no sentido de afirmar se o fato estudado é passível de ter acontecido de acordo com
as narrativas apresentadas, juntamente com os dados levantados (exames
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realizados), apensos tanto nesses documentos como nos dados levantados no local
por ocasião da reprodução e com os exames complementares, caso existam.
2.2.3.3 Método adotado pelo Instituto-Geral de Perícias do RS
Conforme Denardin e Hamester (2012), o desenvolvimento de uma RSF
ocorre em três etapas distintas:
A. Fase preliminar – estudo do material
O perito designado deve estar de posse dos seguintes elementos mínimos
indispensáveis para o estudo do caso:
• Ofício de solicitação do trabalho, contendo Número de Ocorrência, Inquérito
Policial ou Militar, bem como, Processo Criminal;
• Termo de Declarações e/ ou depoimentos em juízo do(s) acusado(s),
vítima(s) sobrevivente(s) e testemunha(s) presenciai(s);
• Laudo do Departamento Médico-Legal (DML) ou parecer médico de lesões
corporais.
Ainda poderão complementar o estudo preliminar todos os outros laudos
periciais pertinentes ao caso a ser estudado.
De posse desses documentos, faz-se a leitura do material, análise do fato e,
então, são elencados os pré-requisitos para o trabalho no local do evento.
B. Fase preliminar – planejamento do trabalho
O planejamento do trabalho envolve a seleção das pessoas que estarão
envolvidas com a realização da RSF, seja como informantes ou como atores nas
versões apresentadas por estes:
• são selecionadas as pessoas que deverão comparecer aos trabalhos
periciais no sentido de serem apresentadas ao(s) perito(s) designado(s);
• baseado nos depoimentos estudados, é estimada a quantidade dos
figurantes que atuarão nas versões apresentadas. Estes devem apresentar
características físicas, como peso e altura, semelhantes a quem irão
substituir e devem ser, preferencialmente, policiais ou outros profissionais
ligados à segurança pública.
Outro aspecto importante no planejamento da RSF é a seleção dos objetos
que serão utilizados durante a realização desta. Esta seleção dependerá
exclusivamente do tipo de evento estudado. Faz-se uma lista de objetos que
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poderão ser utilizados durante a RSF, sempre de acordo com os depoimentos
prestados pelos informantes à polícia: armas de fogo desmuniciadas ou réplicas,
réplicas de arma branca, veículos, roupas, bonecos antropomórficos ou não, etc.
O local do crime será, sempre que possível, o cenário para a realização da
RSF. Para tanto, deve-se verificar e, caso necessário, solicitar a disponibilidade do
local: via pública, propriedade particular, difícil acesso, etc. Deve-se atentar para
situações como possibilidade de comoção popular, periculosidade da área a ser
visitada, necessidade de bloqueio ao tráfego de veículos, difícil acesso, etc.
Conforme a narrativa dos termos de declarações e/ ou depoimentos, bem como,
quesitos apresentados e particularidades do caso, verifica-se a necessidade da
realização de levantamento topográfico, o qual implicará num desenho técnico,
geralmente plantas baixas acompanhadas de fotografias com indicações e
localizações conforme o ângulo em que foram obtidas.
O horário de ocorrência do crime determinará o horário de realização da
RSF. Conforme os termos de declarações e/ ou depoimentos, assim como, o horário
em que se deram os fatos e quesitos apresentados, é estipulada a necessidade de
iluminação noturna. A necessidade de iluminação noturna não implica na realização
da reprodução simulada no mesmo horário em que os fatos se deram. O(s) perito(s)
decidirão o horário apropriado para a realização dos trabalhos, salvo aqueles casos
nos quais existe uma determinação para que o trabalho aconteça no horário exato.
Definidas todas estas variáveis acerca do planejamento da RSF, a
autoridade solicitante deverá ser comunicada com antecedência para que possam
ser intimados os informantes que participarão do trabalho pericial.
C. Realização da reprodução simulada
A realização da RSF ocorre em duas etapas, primeiramente ouvem-se os
informantes

para

que

estes

prestem

novo

depoimento,

confirmando,

complementando ou retificando o depoimento prestado à autoridade policial. Cada
informante deverá ser ouvido em separado e de forma sigilosa. Em hipótese alguma
um informante poderá ouvir a versão dos demais. Após, dirige-se ao local dos fatos
para que as versões dos informantes sejam demonstradas.
Colhidas as oitivas, procede-se a demonstração dos fatos, na qual se deve
observar o seguinte:
• A demonstração de versões deverá ser registrada por fotografias,
preferencialmente no formato digital para que o perito possa avaliar, ainda
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no local dos fatos, se a imagem registrada ilustra claramente o relatado pelo
informante;
• Como na fase de oitiva, um informante não deverá, em hipótese alguma,
assistir a versão dos demais. Salvo nas situações em que o(s) perito(s)
designado(s) decidirem, após análise das oitivas, realizar uma versão
conjunta;
• Caso o autor da versão concorde em fornecer as informações e esteja
impossibilitado de demonstrá-la, poderá ser providenciado um figurante,
desde que possua características físicas semelhantes;
• É indispensável que a primeira fotografia de cada versão seja a imagem
destinada à identificação dos participantes. Deverão ser colocados lado-alado, onde, da esquerda para a direita, o primeiro seja o autor da versão (ou
substituto deste);
• Deve-se observar a segurança dos participantes, verificando se as armas
estão desmuniciadas, isolamento e guarnição adequados, etc.;
• Deve-se priorizar a ordem das demonstrações de forma a garantir o melhor
andamento dos trabalhos. Informantes presos devem ter prioridade;
• Terminada a demonstração, o informante deve ser orientado a se retirar do
local para que não haja intimidação dos demais;
• Nos casos em que a reprodução simulada requerer levantamento
topográfico este pode ser realizado em separado. O(s) perito(s) designados
decidirão qual a metodologia a ser empregada.

O resultado do exame de RSF será um laudo pericial que deverá conter os
seguintes tópicos: Introdução; histórico; Descrição do local; Descrição das versões
apresentadas, conforme a oitiva e a coleta de imagens. Caso exista divergência
entre a oitiva e a demonstração, deverá ser pontuada; Correlação das evidências e
provas; Conclusão; Considerações finais e respostas a quesitos. Ainda poderão
acompanhar o laudo pericial os anexos que se fizerem necessários (arquivos de
áudio e vídeos obtidos na fase de coleta de dados, croquis, material de pesquisa,
etc.).
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2.3 DESIGN

AGAINST

CRIME

(DESIGN

CONTRA

O

CRIME)

E

AS

RESPONSABILIDADES SOCIAIS DO DESIGN
Segundo Cooper & Press (2003), durante o século XXI os designers
atentaram para as consequências dos produtos, dos espaços físicos e serviços por
eles desenvolvidos. Esta consciência fez com que questões complexas da
problemática social passassem a ser consideradas, além das já tradicionais
centradas em razões econômicas e estéticas.
Para Rachael Cooper, em entrevista a

Loschiavo dos Santos (2005), a

responsabilidade social do design vem sendo abordada pelos designers à medida
que estes incluem na atuação profissional questões centradas na qualidade de vida.
Conforme a entrevistada, desde os anos 1960 começaram a serem consideradas
implicações mais abrangentes do design para a sociedade, tais como consumo
ético, eco design e sustentabilidade bem como acessibilidade e inclusão, sendo que
as questões relacionas ao crime têm despertado a atenção dos designers, mais
recentemente.
Margolin e Margolin (2002), apud Davey et al. (2005), apresentam um
modelo de design social que indica como o design pode satisfazer às necessidades
humanas e melhorar o ambiente físico e social, denominado Socially Rensponsible
Design, o qual aponta oito áreas nas quais o Design pode colaborar nas questões de
responsabilidade social (figura 07). Segundo Davey et al. (2005), este modelo foi
desenvolvido a partir da experiência de pesquisas conjuntas entre designers e
entidades governamentais, formando uma parceria política cujo resultado foi o
desenvolvimento de uma especialização do design voltada para a atuação contra o
crime, conhecida como Design Against Crime, sendo que o projeto envolveu não
apenas designers e especialistas de prevenção da criminalidade, mas também
professores e educadores para que a abordagem fosse também incorporada na
educação.
Criado em 1999, no Reino Unido, na condição de programa nacional, o
Design Against Crime (DAC) - Design contra o crime, cujo objetivo era a
implementação de questões visando o combate ao crime com a ajuda do Design, por
intermédio da prática profissional especializada e educação na área, voltada ao
projeto de produtos, à comunicação e aos espaços públicos e privados. Segundo
Sampaio (2007), o DAC está balizado no pensamento focado no ofensor e no
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desenvolvimento de soluções com potencial para quebrar o comportamento criminal
sem que estas reduzam o valor do Design aos legítimos usuários.
Figura 7: Oito áreas do Socially Responsible Design

Fonte: Design Policy Partnership (2002), citado por Sampaio (2007)

Para Rachael Cooper, em entrevista a Loschiavo dos Santos (2005), o DAC
constitui um bom exemplo de design socialmente responsável, sendo uma iniciativa
do governo britânico no sentido de fomentar o potencial e a contribuição do design
na atuação contra o crime. Ainda segundo Cooper, o DAC, com base em pesquisas,
gera importantes conhecimentos em benefício da prática do design nesta área:
... o DAC está desenvolvendo uma fonte de conhecimentos para
fundamentar a prática profissional do design, em conjunto com pesquisas e
incentivos para a introdução de um pensamento do design contra o crime,
dentro dos programas de formação dos designers, tanto em escolas
secundárias quanto em nível universitário. Resumidamente, esta iniciativa
representa a atenção mais radical, e de longo prazo, adotada por um
governo, no sentido de conectar o design com uma área crítica em termos
de política social.
A iniciativa parte de consideráveis e contínuas pesquisas do British Home
Office - ministério do governo britânico responsável pelo sistema criminal e
de justiça - e outros compondo estratégias para a prevenção efetiva do
crime. Em 1999, o British Home Office, em colaboração com o
Departamento de Indústria e Comércio (department os Trade and Insustry -
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DTI) e o British Design Concil, patrocinaram uma equipe de pesquisa das
universidades de Salford e Sheffield Hallam para investigar o estado atual
do design contra o crime, por meio do desenvolvimento de novos produtos,
práticas profissionais de design e educação em design, resultando em
diversos artigos científicos (LOSCHIAVO DOS SANTOS, 2005, p.84).

Conforme Wootton et al. (2003), o design pode ser classificado de duas
formas quanto ao papel que desempenha em relação ao aspecto crime: pode ser
passivo ou ativo. Por Design Passivo (figura 08), os autores entendem como aquele
que não considera as questões de criminalidade durante o processo de design. Em
contrapartida, os autores definem como Design Ativo (figura 09) aquele que
considera, eficazmente, a criminalidade durante o desenvolvimento, propondo
formas para conter ou bloquear o ofensor e/ ou situações relacionadas ao crime, ao
mesmo tempo em que podem ser integrados ao design.
Figura 8: Design Passivo

Fonte: Wootton et al. (2003), traduzido e citado por Sampaio (2007)
Figura 9: Design Ativo

Fonte: Wootton et al. (2003), traduzido e citado por Sampaio (2007)
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Entretanto, Sampaio (2007) afirma que nem todos os crimes poderão ser
prevenidos pelo Design, pois os criminosos sempre estarão adiantados quanto à
criatividade e às estratégias utilizadas para contornar e até anular as medidas
preventivas, sendo necessário que os designers também estabeleçam metas para
após o evento crime, incluindo a identificação do crime, a responsabilidade pelo ato
e a persecução penal aos ofensores bem como análises dos efeitos do crime a curto
e longo prazo.
Neste sentido, embora o enfoque principal destas pesquisas tenha sido, até
o momento, centrado nos esforços para prevenção de eventos criminais antevendo
fatores de risco durante o projeto de produtos, ambientes ou serviços, outro aspecto
relativo à atividade profissional do designer ainda foi pouco explorado pelos adeptos
das teorias do DAC, o qual consiste no empenho dos conhecimentos do design para
a produção de provas técnicas tanto na esfera criminal quanto na cível. Para Santos
Filho (2005), um perito 5, com formação em design pode contribuir para a
criminalística utilizando conhecimentos antes destinados a atividade projetual os
quais capacitam o perito para a pesquisa gráfica, a análise e a interpretação da
narrativa gráfica e visual, como também os indícios, os vestígios e a natureza do
crime, subsidiando, decisivamente, a Polícia e, por conseguinte, a justiça.
Desta forma, é preciso que os designers entendam o fenômeno criminal
desde a intenção do ofensor até as consequências de longo prazo deixadas pela
infração. Para tanto, o DAC elaborou um guia, chamado Crime Lifecycle Model
(modelo de ciclo de vida do crime) para ajudar os designers a se familiarizarem com
o tema.

2.3.1 Uso do Crime LifeCycle Model no processo de Design contra o crime
Uma das mais importantes contribuições do DAC é o Crime Lifecycle Model Modelo de Ciclo de Vida do Crime (figura 10), o qual, conforme Wootton et al.
(2003), foi concebido para ajudar designers nas questões relativas às concepções
de projeto envolvendo prevenção ao crime.

5

No Brasil, conforme o Código de Processo Penal, para a investidura em cargo de perito criminal
oficial é necessário formação superior em área específica e aprovação em concurso público
(BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1941, Art. 159). Conforme a Lei Estadual 11.770, de 05 de
abril de 2002, aos conhecimentos de nível superior do profissional são adicionados os da
criminalística mediante fase classificatória de concurso público, denominada curso de formação,
definida por edital (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 2002).
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Figura 10: Modelo do Ciclo de Vida do Crime

Fonte: Wootton et al. (2003), apud Sampaio (2007)

O modelo de ciclo de vida do crime tem como fundamento três princípios
chaves:
A. Comportamento ofensivo pode gerar novos comportamentos ofensivos, assim o
objetivo da prevenção sustentável ao crime é quebrar este ciclo: as fases iniciais
e finais do modelo são interligadas;
B. Todos os seis passos anteriores ao evento criminal são pré-requisitos para que
este ocorra;
C. Os passos posteriores ao evento criminal também devem ser considerados: é
importante considerar como um produto, serviço ou ambientação podem ser
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projetados no sentido de resolver problemas que surgem após o crime ser
consumado.
Neste modelo, todas as fases de um crime, desde a inicial até a final, estão
interligadas. O DAC entende que uma vez quebrado este ciclo, em qualquer uma
das fases, o crime pode ser prevenido, pois considera que a motivação do infrator
para cometer um crime é influenciada pelas suas circunstâncias de vida e pela
crença de que o comportamento criminal, além de aceitável, pose ser compensador.
Segundo Sampaio (2007), as consequências em longo prazo da atividade criminal
poderão afetar a motivação de um ofensor para cometer um crime, como por
exemplo, a dificuldade que um indivíduo com antecedentes criminais pode encontrar
para ser reinserido na sociedade ou encontrar emprego.
De acordo com o tema de pesquisa proposto neste trabalho, os passos mais
importantes para subsidiar os estudos relativos à atuação dos designers enquanto,
também, profissionais de criminalística, consistem naqueles que estão localizados
nas fases posteriores ao evento criminal, com maior destaque para o oitavo e o nono
passo que versam, respectivamente, sobre a responsabilidade e autoria bem como a
condenação dos ofensores, cujos objetivos são, respectivamente, fazer com que o
profissional de design contribua para a detecção do evento crime e determinação de
responsabilidade e autoria bem como na produção de provas técnicas válidas e
verificação quanto às informações prestadas pelas testemunhas.
2.3.2 Elementos gráficos de segurança
Segundo Cooper et al. (2002), designers desempenham papel fundamental,
não só na criação de marcas, mas também na proteção destas contra fraudes e
contrafações 6 de produtos que vão desde medicamentos até peças de aeronaves.
Para os autores, um bom exemplo pode ser verificado na indústria de destilados, na
qual os fabricantes de embalagens Decorative Sleeves e De La Rue colaboraram
com os proprietários da marca Smirnoff® para desenvolver uma solução contra
falsificações que consistiu num lacre envolvendo a tampa da garrafa que incorporava
vários elementos de segurança tais como estampa holográfica e tinta termocrômica,
que facilitam na detecção de possíveis falsificações.
6

No Brasil, contrafação é tipificada como a reprodução não autorizada de um ou vários
exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma
tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou
qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido (BRASIL, PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, 1998, Art. 5o.)
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Embora no caso da marca Smirnoff® os elementos de segurança tenham
sido projetados com intuito de proteção ao mercado do fabricante, estes mesmos
elementos também servirão para a investigação criminal, no âmbito da prova
técnica. Elementos de segurança são requisitos para um documento, um papel
moeda, um cartão de crédito e há muito fazem parte do quotidiano de uma das
especialidades da perícia criminal, conhecida como documentoscopia 7. Para Santos
Filho (2005), esta especialidade figura como uma das quais o designer pode
contribuir pois para elaboração de teses e pareceres finais, o perito com formação
específica pode utilizar-se do conhecimento do Design para auxiliar em todos os
exames deste ramo da Criminalística.
Entretanto, a atuação do perito, com formação em design pode ser
aproveitada, também, na análise de evidências nos casos de reprodução simulada,
utilizando-se da expressão gráfica.
2.3.3 Uso da expressão gráfica para estudo e análise de evidências em
reproduções simuladas
Dentro da perspectiva do Código de Processo Penal Brasileiro (CPP), Reis
(2003) afirma que para expressar com fidelidade suas conclusões, interpretar fatos
ou documentos, um perito precisa possuir conhecimentos em várias áreas das
ciências e lançar mão, até mesmo, de meios artísticos. Reis (2003) considera o
laudo pericial como a construção do discurso narrativo dos exames realizados,
devendo ser acompanhado de formas de expressão, tais como: desenhos, gráficos,
tabelas, fotografias, entre outros, que auxiliarão na leitura e compreensão dos
dados. De fato, o CPP, vigente desde 194, determina o uso de desenhos e croquis
quando possível:
Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando
possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou
desenhos, devidamente rubricados;
Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a
autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado
das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com
fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. (BRASIL, PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, 1941, Artigos: 165 e 169).

7

Também conhecida como Grafoscopia, Grafística e Grafotécnica, é o conjunto de conhecimentos
científicos e recursos especializados que têm por objeto a pesquisa, o estudo e a interpretação das
falsificações e alterações de documentos a serviço da justiça, tanto penal quanto cível (ERALDO
RABELLO, 1996, pg. 104).
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Para Santos Filho (2005), o perito utiliza o desenho como um método
científico que permite o conhecimento e a apropriação dos fatos, servindo como um
instrumento de investigação, exploração e experimentação que irá subsidiar uma
reflexão, uma conceituação ou uma formulação de hipóteses. Entretanto, Santos
Filho (2005) ainda salienta que para a Criminalística, no desenhar enquanto método,
não cabem a fantasia, a imaginação e, sim, a observação cuidadosa, o
detalhamento e a atenção voltados para a realidade dos fatos e esclarecimento
destes.
Reis (2006), afirma que existem várias formas de expressão gráfica
admissíveis em perícia criminal: o desenho técnico, o desenho artístico o desenho
iconográfico, entre outros, sendo o primeiro o mais aplicado em criminalística. Para o
autor, nos casos de reprodução simulada, é importante que o palco do evento seja
representado por um desenho completo e exato, juntamente com medições para
localização e inter-relacionamento das partes dentro do cenário estudado, podendo
a dinâmica dos fatos ser expressa em alguns casos por desenhos sequenciais e
animações tridimensionais, as quais poderão enriquecer a investigação e lançar luz
sobre dúvidas existentes. Estas podem ser consideradas como expressões gráficas
pertinentes, também, à reprodução simulada dos fatos, ou seja, aquelas capazes de
auxiliar na descrição do desenrolar dos fatos conforme a narrativa das testemunhas,
autores e/ ou vítimas.
Nestes casos, segundo Rabello (1996), o levantamento topográfico, aliado
ao levantamento fotográfico, é o tipo de exame utilizado para o mapeamento do local
dos fatos, sendo, em regra, é complementar do fotográfico e serve para ajudar a
demonstrar aquilo que as fotografias objetivam, possibilitando uma interpretação
mais fácil e mais clara dos elementos indiciários descritos no relatório e perpetuados
fotograficamente. O levantamento topográfico visa, precisamente, a favorecer uma
avaliação tridimensional precisa, favorecendo uma representação proporcional da
configuração do local e dos elementos indiciários nele constatados, com as
localizações respectivas demarcadas, podendo ser planimétrico (planta baixa),
acompanhado ou não de um levantamento altimétrico (perfil), cujo objetivo será
registrar as diferenças de nível do local, caso necessário.
Espindola (2006) destaca a importância do rigor na elaboração do desenho
técnico nos casos de reprodução simulada, os quais devem ser produzidos com
dimensões exatas, sendo este item de suma importância e imprescindível, pois o
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rigor nas medições é básico para a obtenção de uma conclusão inequívoca acerca
de determinadas hipóteses.
Como pode-se constatar, o Design pode auxiliar a Criminalística de
inúmeras formas, desde a simples utilização das ferramentas utilizadas pelos
designer no exercício da profissão, passando pela análise e interpretação de
vestígios com auxílio da expressão gráfica até a aplicação dos seus processos
metodológicos para o desenvolvimento de novos tipos de exames periciais.
2.4 MÉTODOS

DE

DESIGN

-

MÉTODOS

DE

DESENVOLVIMENTO

DE

PRODUTOS
Foram selecionados dois autores para estudo de seus processos de Design:
Löbach e Bonsiepe. O primeiro foi escolhido devido à simplicidade e contundência
do processo, enquanto que o segundo em função de ser mais detalhado. Também
foi estudado o processo de design segundo conceitos de DAC, em virtude deste
trabalho estar plenamente inserido nesta linha de atuação do Design. O
desdobramento da função qualidade, criado por Yoji Akao e citado por Baxter, foi
abordado pois é uma forma de serem convertidas as necessidades em parâmetros
técnicos.
2.4.1 O Método de design segundo Löbach
Para Löbach (2001), o processo de design está caracterizado não só como
um processo criativo mas também como um processo para a solução de problemas,
no qual destacam-se quatro etapas distintas:
• Existência de um problema definido;
• Reunião de informações sobre o problema, as quais são analisadas e
relacionadas entre si;
• Criação de alternativas de soluções para o problema, julgadas conforme
critérios estabelecidos;
• Desenvolvimento de alternativas adequadas.
A partir destas quatro etapas, o autor divide o processo de design enquanto,
também, um processo de solução de problemas em quatro fases, as quais se
entrelaçam por intermédio de avanços e retrocessos: Análise do problema, Geração
de alternativas, Avaliação de alternativas e Realização da solução do problema.
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2.4.1.1 Primeira fase: Análise do problema
Consiste no conhecimento do problema, seguido da coleta de informações
acerca do problema.
A coleta de informações é a análise propriamente dita do problema. Será tão
minuciosa quanto mais abrangente e importante for o problema a ser analisado. É
importante recolher todas as informações que se possam conseguir e prepará-las
para a fase posterior de avaliação. Dentre os parâmetros mais comuns a serem
analisados, nos casos de problemas relacionados ao desenvolvimento de produtos,
o autor subdivide em vários os fatores a serem analisados nesta etapa:
• Análise da necessidade: quantidade de pessoas interessadas no problema;
• Análise da relação social: relações do provável usuário com o produto a ser
gerado após a solução do problema, no sentido de tipo de status social que
será proporcionado pelo produto;
• Análise da relação com o meio ambiente: são consideradas todas as
relações recíprocas entre a possível solução e o meio ambiente no qual será
utilizada;
• Análise do desenvolvimento histórico, com o propósito de extrair dados para
o novo desenvolvimento;
• Análise do mercado ou Análise comparativa do produto: são reunidos e
revistos todos os produtos da mesma classe já conhecidos e oferecidos ao
mercado;
• Análise da função: coleta de informações sobre o tipo de função técnica do
produto estudado;
• Análise estrutural: tornar transparente a estrutura de um produto, mostrar
sua complexidade estrutural e como o avanço da tecnologia pode melhorar
este aspecto do produto;
• Análise da configuração: estuda a aparência estética dos produtos
existentes, com o propósito de se extrair elementos aproveitáveis para uma
nova configuração.
Além destes aspectos, o autor ainda destaca outras análises pertinentes ao
desenvolvimento de produtos: análise dos materiais e processos de fabricação
envolvidos, Patentes, legislações e normas condicionantes, analise de sistemas de
produtos, distribuição, montagem, serviço ao cliente e manutenção.
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A eficiente coleta de dados resulta numa visão global do problema que
permite uma definição precisa de objetivos para sua resolução, sendo a definição do
objetivo do problema o retrato do problema em si e a expressão verbal aliada a
expressão visual de todas as ideias e resultados analíticos tornarão possível a
discussão do problema. Assim, julgando a importância dos diversos fatores, os
resultados da análise do problema de design poderão ser incorporados à formulação
da solução deste. Através do pré-estabelecimento dos fatores de influência definemse as metas, a definição do problema e sua clarificação ocorrem em paralelo à
definição de objetivos e deflagram o processo criativo para a solução do projeto.
2.4.1.2 Segunda fase: Geração de alternativas
É a fase de produção de ideias tendo como base as analises previamente
realizadas. Tem como objetivo a solução de problemas a partir de métodos
adequados, nos quais se busca, em menor tempo, uma solução viável para o
problema, evitando, assim métodos aleatórios como tentativa e erro bem como a
espera por inspiração.
O autor propõe como método a geração de ideias, livres de julgamentos,
visando à solução do problema. A técnica é a livre associação de ideias, a qual
conduz a novas combinações destas, podendo ser retroalimentadas, após um
intervalo, mediante nova consulta ao material analítico, perfazendo, assim, um
constante afastamento seguido de aproximação com o problema.
2.4.1.3 Terceira fase: Avaliação de alternativas
Consiste na comparação de todas as alternativas geradas na fase anterior,
dentre as quais será eleita aquela que se apresenta mais plausível em relação aos
critérios de aceitação elaborados na primeira fase. Para a avaliação de alternativas,
poderão ser adotados procedimentos de decisões, nos quais os critérios de
avaliações estão relacionados com duas variáveis, transformadas em perguntas:
• Que importância tem o novo produto para o usuário, para determinados
grupos de usuários, para a sociedade?
• Que importância tem o novo produto para o êxito financeiro da empresa?
2.4.1.4 Quarta fase: Realização da solução do problema
É a materialização da alternativa escolhida, após ser revista mais de uma
vez, retocada e aperfeiçoada. Podendo ser, também, nenhuma das alternativas
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isoladas e sim a combinação das melhores características encontradas em várias
alternativas.
2.4.2 Método de design segundo conceitos de DAC
Conforme Wotton et al. (2003), o processo de design contra o crime tem
quatro passos que seguem o curso convencional de design de produto, serviço ou
ambiente:
• Consulta: consiste na obtenção de apoio e contribuições de partes
interessadas, dentro e fora das organizações, para o processo de design
contra o crime;
• Desenvolvimento:

pesquisa

dos

possíveis

riscos

e

problemas

de

criminalidade associados ao produto, serviço ou ambiente que está sendo
projetado. Este entendimento deve informar o desenvolvimento de uma
solução de design apropriado;
• Teste: validação das soluções de projeto antes de serem disponibilizadas ao
usuário final, para garantir que tais soluções venham a minimizar os anular
os riscos detectados no anterior;
• Entrega: avaliação do sucesso obtido junto ao cliente/ consumidor bem
como ao infrator quanto à solução de design contra o crime,para que esta
avaliação subsidie novos esforços e projetos futuros.
Sendo que o Crime Lifecycle Model será, notadamente, aplicado durante o
segundo passo, para ajudar na compreensão de como o design do produto, serviço
ou ambiente que está sendo desenvolvido poderiam tratar de questões anteriores e
posteriores ao evento crime.
2.4.3 Método de Bonsiepe
Bonsiepe, Keliner e Poessnecker (1984) apresentam procedimentos de
design com a finalidade de auxiliar no processo de projeto, tendo como foco a
orientação no procedimento do processo, racionalizando-o em macroestruturas,
fases e etapas com auxílio de técnicas e métodos que podem ser usados em
determinadas etapas.
Estes autores apresentam o estudo da taxonomia dos problemas, os
quais passam por definições de suas situações iniciais e finais, sendo que um bom
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projeto dependerá do entendimento efetivo destas definições. A figura 11 sintetiza o
pensamento de Bonsiepe no tocante a taxonomia dos problemas.

Figura 11: taxonomia dos problemas, segundo Bonsiepe

Fonte: Bonsiepe, Keliner e Poessnecker (1984)

Basicamente, Bonsiepe, Keliner e Poessnecker (1984) apresenta o problema
como a situação ou coisa que deve ser melhorada, os fatores essenciais e os fatores
influentes. Como objetivos são considerados a finalidade do projeto, incluindo
requisitos e critérios necessários a uma boa solução. A solução será encontrada
com o emprego de métodos que podem ser classificados em supermétodos ou
atitudes intelectuais (estruturalista, dialética), métodos gerais (análise de funções) ou
micrométodos (truques profissionais, receitas).
São cinco etapas a serem trabalhadas para a solução efetiva de um
problema que terá como resultado um bom projeto (figura 12):
• Problematização - apresentação da situação inicial;
• Análise – poderá ser sincrônica, diacrônica, análise das características do
uso do produto, funcional, estrutural e/ ou morfológica. Como exemplo são
citados: listas de verificação, análise das funções, documentação, análise
fotográfica, recodificação do material existente, matriz de interação,
desenhos esquemáticos técnicos estruturais;
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• Definição do problema – poderá ser conquistada com auxílio do
estabelecimento, estruturação e hierarquização dos requisitos para a
formulação do projeto detalhado. Como sugestão são apresentadas listas de
requisitos aos quas são estabelecidos conforme prioridades, sendo
classificados como requisitos incondicionais, desejáveis e opcionais. O
projeto deverá ser formulado considerando os seguintes aspectos:
introdução, finalidade e objetivos, programa de trabalho, recursos humanos,
custos e tempo disponíveis;
• Anteprojeto – geração de alternativas: brainstormings, busca de analogias,
criação sistemática de variáveis, caixa morfológica, desenhos/ esboços,
maquetes e modelos;
• Projeto – proposta da situação final.
Figura 12: cinco etapas a serem trabalhadas para a solução de um problema, segundo Bonsiepe,
Keliner e Poessnecker (1984)

Fonte: Bonsiepe, Keliner e Poessnecker (1984)
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Bonsiepe, Keliner e Poessnecker (1984) apresenta quatro tipos de
macroestrutura para o processo projetual, sendo que em todas este processo está
subdividido em sete passos: problematização; análise; definição do problema;
geração de alternativas; avaliação, decisão, escolha; realização; análise final da
solução.

2.4.3.1 Tipo 1 – Linear
Neste tipo de macroestrutura o processo de projeto segue uma ordem de
procedimentos, os quais são dependentes conforme uma ordem cronológica (figura
13) que consiste no estabelecimento de um programa, coleção de dados, análise,
síntese, desenvolvimento e comunicação. esta ordem de procedimentos começa
pela problematização(1), segue com a Análise(2), a Definição do Problema(3), a
Geração de alternativas(4), a Avaliação, decisão e escolha(5), a realização(6) e a
Análise final da solução(7).
Digno de nota, nesta macroestrutura as etapas são realizadas sem que o
designer reveja etapas anteriores em fazes avançadas ou, até mesmo, sem que o
profissional busque novos subsídios nas etapas iniciais.
Figura 13: processo projetual do tipo linear

Fonte: Bonsiepe, Keliner e Poessnecker (1984).

2.4.3.2 Tipo 2 – com Feedback
Nesta macroestrutura o processo de projeto também segue uma ordem de
procedimentos, os quais são dependentes conforme uma ordem cronológica, porém
se interligam mediante a constante interação destes procedimentos (figura 14). A
sequência de procedimentos, em ordem cronológica e com interligação, é a
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seguinte: Problematização(1), Análise(2), Definição do problema(3), Geração de
alternativas(4), Avaliação, decisão e escolha(5), Realização(6) e Análise final da
solução(7).
A interação constante deste processo favorece a busca por subsídios novos
em etapas iniciais, mesmo o projeto estando em faze final de elaboração.
Figura 14: processo projetual com Feedback

Fonte: Bonsiepe, Keliner e Poessnecker (1984).

2.4.3.3 Tipo 3 – Circular
Aqui, o processo de projeto também obedece a uma ordem cronológica,
porém, cada procedimento é dividido em sub procedimentos. Neste processo, a
solução final nunca é definitiva, podendo sempre passar por avaliações posteriores a
utilização do produto as quais acarretarão em alterações de projeto e novas
propostas (figura 15). A sequência de procedimentos, em ordem cronológica, é a
seguinte: Problematização(1), Análise(2), Definição do problema(3), Geração de
alternativas(4), Avaliação, decisão e escolha(5), Realização(6) e Análise final da
solução(7).
Neste processo a solução final é avaliada conforme as etapas anteriores e,
caso necessário, retorna-se à fase inicial, não há uma constante avaliação conforme
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etapas anteriores a qual poderia evitar que o processo voltasse para a primeira
etapa.
Figura 15: processo projetual do tipo circular.

Fonte: Bonsiepe, Keliner e Poessnecker (1984).

2.4.3.4 Tipo 4
Este tipo de processo de projeto não obedece a uma ordem cronológica e
cada procedimento poderá ser dividido em sub procedimentos (figura 16). Nesta
figura, os procedimentos são identificados por números: Problematização(1),
Análise(2), Definição do problema(3), Geração de alternativas(4), Avaliação, decisão
e escolha(5), Realização(6) e Análise final da solução(7).
Neste processo, a falta de ordem cronológica definida entre as etapas torna
o procedimento mais amplo, bem como a falta de interação constante entre as
etapas também faz com que o designer volte ao início do processo, caso a avaliação
final da solução não seja satisfatória.
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Figura 16: Processo projetual do tipo 04.

Fonte: Bonsiepe, Keliner e Poessnecker (1984).

2.4.4 Desdobramento da função qualidade
Baxter (2012) faz referência, ao analisar métodos de design, o conceito de
qualidade do produto de acordo com o consumidor - baseado no desdobramento da
função qualidade, criado por YoJi Akao na década de 1960, segundo Thomsett
(2002). Para tanto, Baxter (2012) cita a conversão das necessidades do consumidor
em objetivos técnicos através do desdobramento da função qualidade, no qual partese das necessidades do consumidor, para convertê-las em parâmetros técnicos.
Este desdobramento também é conhecido como "casa da qualidade", devido ao
formato do seu diagrama (figura 17). Nele, são considerados quatro estágios: 1.
desenvolvimento de matriz para conversão das características desejadas pelos
consumidores em atributos técnicos do produto; 2. análise dos produtos existentes
no mercado quanto à satisfação dos consumidores e desempenho técnico; 3.
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fixação de metas quantitativas para cada atributo técnico do produto; 4. priorização
das metas, visando orientar os esforços de projeto.
Figura 17: Diagrama do desdobramento da função qualidade.

Fonte: Baxter (2012)

Entretanto, Baxter (2012) afirma que esta técnica pode ser aplicada para
controlar a qualidade de todo o processo de design. Os resultados de uma casa da
qualidade podem ser transferidos para outra casa da qualidade, acompanhando as
decisões de projeto, podendo ser usada sucessivamente.
Os processos de design apresentam formas de lidar com problemas que
podem transcender às questões relacionadas aos projetos. Esta forma de pensar
pode ser empregada para análise de investigações periciais que apresentem a
expressão gráfica como um tipo de produto no qual a conclusão é apresentada em
linguagem gráfica, como no caso das animações forenses.
Nestes casos, quando se tem uma animação gráfica narrando uma provável
dinâmica dos fatos, esta peça pode ser entendida como um produto resultante do
exame pericial o qual tem como objetivo a representação das conclusões dos peritos
acerca da dinâmica estudada. Podendo servir, também, para testes de hipóteses. A
peça gráfica sozinha não configura uma prova, para tanto é necessário que esteja
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amparada em todo um trabalho de análise de provas, evidências e indícios o qual
fará da animação um produto final deste trabalho.
Partindo deste raciocínio, fica evidente que o estudo de processos de design
pode auxiliar na proposta de procedimento para as reproduções simuladas virtuais
dos fatos, as quais terão como produto final uma peça gráfica amparada nas provas
elencadas pela análise do caso.
Em complementação ao estudo feito sobre os processos de design, serão
estudados os processos já publicados sobre animações forenses (forensic
animations). As animações forenses realizadas em outros países e, em geral,
acompanham laudos periciais. As animações realizadas pelo IGP RS acompanham
tanto laudos periciais de locais de crime quanto laudos de RSF.
2.5 ANIMAÇÕES FORENSES (FORENSIC ANIMATIONS)
Conforme Almeida e Freitas (2009), na esfera jurídica a animação
computadorizada é conhecida como animação forense ou forensic animation, assim
entendida como um instrumento gráfico do computador que ilustra vários
movimentos sob diversos ângulos para recriar um evento juridicamente relevante.
Consiste num importante instrumento para a justiça, pois, tem a capacidade de
proporcionar visualizações interativas das informações as quais podem proporcionar
uma maior compreensão dos

aspectos técnico-periciais. Estas animações

possibilitam a otimização combinatória das possibilidades de ocorrência de um crime
em um determinado cenário.
Segundo Gold (2002), um dos primeiros pesquisadores a abordar o assunto
das animações forenses, estas podem ser classificadas em dois tipos: científica ou
descritiva. As descritivas ilustram o depoimento do perito. Já a animação forense
científica leva em conta a exata dinâmica e física do próprio programa. Nesta os
modelos não são animados pelas mãos, mas pelo programador que programa e
inclui dados para a simulação. Apesar das diferenças, este autor afirma que ambas
as espécies se completam ao serem apresentadas como meio de prova perante
tribunais.
De acordo com Almeida e Freitas (2009), o uso dessa tecnologia, no âmbito
do processo penal, proporciona esclarecimentos de fatos importantíssimos, sem os
quais não haveria possibilidade de uma decisão justa e adequada. Trata-se de um
instrumento eficaz de prova a ser utilizado pelas partes e respectivos advogados,
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que pretendem demonstrar de forma fácil e clara, fatos complexos e fundamentais
ao deslinde da causa. No entanto, a sua utilização desenfreada e ilimitada permite
uma manipulação arbitrária e inverídica da verdade dos fatos.
Conforme Gold (2002), o uso deste tipo de tecnologia teve início em 1985,
com a investigação da queda do Voo Delta 191, ao tentar uma aterrissagem em
Dallas/Ft. Worth Airport, em Agosto daquele ano. O Governo Norte-Americano
utilizou 45 minutos em uma apresentação gerada por computador, no intuito de
explicar aos jurados os detalhes importantes que culminaram na queda do avião.
Neste caso, a animação foi fundamental para que o governo ganhasse a causa.
Outro exemplo relevante, ainda segundo Gold (2002), foi o Caso Clark
contra Cantrell, julgado na Carolina do Sul, no qual o juiz responsável considerou
que a animação elaborada pela polícia era inadmissível como prova demonstrativa
da alta velocidade causadora do delito automobilístico. As alegações foram no
sentido de que a animação era imprecisa no tocante aos relatos de testemunhas
oculares e pareceres dos peritos autores do respectivo laudo.
Neste contexto, segundo Liscio (2009), a tecnologia pode ser aplicada para
explorar e ilustrar cenários e perguntas, testes de hipóteses concorrentes e,
possivelmente, expor inconsistências e discrepâncias de evidências apresentadas.
Ainda segundo Liscio (2008), através de linguagens de programação, voltadas para
jogos digitais, é possível recriar ambientes e dinâmicas bem como permitir que
autoridades e jurados interajam com o objeto de estudo, passeando virtualmente
pela cena do crime sem a restrição de ângulos de visão previamente definidos.
Após surgirem os primeiros casos, segundo Selbak (1994) e Breaux (2003)
foram formuladas uma série de recomendações para que as animações forenses
fossem admitidas na justiça Norte Americana, dentre as quais são destacadas:
autenticidade, pertinência, precisão e valor probatório.
2.5.1 Recomendações para admissão das Forensic Animations na justiça
Norte Americana
Conforme Gold (2002), no caso Clark x Cantrell o juiz responsável
considerou que a animação elaborada pela polícia era inadmissível como prova
demonstrativa da alta velocidade causadora do delito automobilístico o qual era o
objeto do julgamento. As alegações foram de que a animação era imprecisa no
tocante aos relatos de testemunhas oculares e pareceres dos peritos autores do
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respectivo laudo. Segundo Breaux (2003), o tribunal americano confirmou a decisão
do juiz e, a partir de então, foram formuladas uma série de recomendações para que
as animações forenses fossem admitidas:
• Autenticidade - para que uma animação forense seja aceita o proponente
deverá comprovar sua autenticidade por meio de testemunho do(s) perito(s)
autor(es) dos laudos nos quais a animação estiver baseada bem como da
pessoa familiarizada com o processo de elaboração da animação e os dados
em que esta está baseada (não obrigatório). Nesse caso, considera-se
importante que o profissional de animação seja especializado em animações
forenses;
• pertinência - após ser comprovada a autenticidade deverá ser estabelecida a
sua relevância. No caso Clark o juiz considerou relevante uma animação
quando esta tem uma influência direta ou tende a comprovar a possibilidade
ou impossibilidade da dinâmica dos fatos estudados. A abordagem mais
básica, na maioria dos casos, seria a demonstração de que a animação
forense é pertinente com o depoimento de testemunhas e laudos
relacionados;
• precisão - a animação deve ser uma representação justa e rigorosa das
provas às quais se referem. Não é necessário ser exato em cada detalhe,
mas os elementos importantes devem ser idênticos ou muito semelhantes ao
cenário, como descrito em outros depoimentos e provas apresentadas pelo
proponente, a fim de constituir uma representação justa e precisa. Em uma
apresentação que visa reconstruir um delito de trânsito, por exemplo, a
animação deve ser tecnicamente correta no tocante às distâncias, o terreno,
velocidade relativa, o trajeto e arredores. A animação quando incompatível
com testemunhos ou provas apresentadas não deve necessariamente
conduzir à sua exclusão, desde que de maneira justa e precisa retrate a
versão dos acontecimentos. No caso Clark, o tribunal decidiu que a
animação foi devidamente excluída, afirmando que ela não refletia com
exatidão o testemunho do proponente e do seu perito;
• valor probatório - a animação destina-se exclusivamente a demonstrar
aspectos técnicos de determinado evento no intuito de esclarecer o júri e
não deve confundir os jurados com elementos apelativos.

Devem ser

evitadas representações de eventos potencialmente carregados de emoção
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tais como fundo sonoro, expressões faciais ou outros recursos que remetam
aos aspectos emocionais do evento a ser demonstrado;
• instrução aos jurados – estes devem ser avisados de que a animação
representa apenas uma recriação do proponente sobre sua versão do
evento e não deve, de forma alguma, ser considerada como a verdade
absoluta e, como todas as provas, pode ser acolhida ou rejeitada, no todo ou
em parte. O tribunal pode querer chamar a atenção para todos os
pressupostos em que a animação se baseia bem como quaisquer outros
fatos que merecem uma especial cautela.

2.5.2 Tecnologias empregadas em Animações Forenses
Este item aborda o processo de confecção da animação forense, desde o
início, com o levantamento e modelagem 3D do cenário, passando pela animação
ou simulação do evento e finalizando com os tipos de visualização e apresentação
que podem ser utilizados.
2.5.2.1 Levantamentos e medições
Conforme Espindula (2006), definido o perímetro da área a ser trabalhada, o
levantamento em locais de crime pode ocorrer de acordo com duas técnicas,
conforme o sentido e forma de deslocamento no interior da área de examinada,
conhecidos como centrípeto e centrífugo.
A primeira consiste na anotação dos dados a serem estudados tendo inicio
na periferia do elemento mais importante, aproximando-se deste elemento,
progressivamente e em forma circular. A segunda técnica, ocorre o inverso, o início
do levantamento se dá no elemento mais importante e afasta-se gradativamente
deste. Reis (2003) sugere que, em ambas as técnicas, os dados devem ser
adotados com ajuda de desenhos, os quais poderão ser de três tipos: esboços ou
croquis, levantamentos topográficos com equipamentos simples de medições ou
aplicação de fotogrametria ou scanners 3D.
Esboços ou croquis, segundo Reis (2003) consistem na representação
simples, esquemáticos e sem escala de algum dado de interesse. Abu Hana (2007)
exemplifica alguns desenhos no formato de croqui seguindo uma abordagem
centrípeta conforme a figura 18.
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Figura 18: Exemplo de croqui de local de morte violenta

Fonte: Abu Hana (2007)

Um levantamento topográfico, segundo Reis (2003), é aquele no qual os
dados são coletados com auxílio de equipamentos simples de medição (trenas,
hodômetros, etc.). O desenho é feito em escala. A figura 19 mostra um exemplo de
levantamento topográfico.
Figura 19: Exemplo de levantamento topográfico de local de morte violenta

Fonte: Reis (2003)
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A tecnologia de fotogrametria a ser utilizada para modelagem de cenas de
crimes varia, segundo Robinson e Flanagan (2012), irá variar de acordo com a cena
a ser documentada: para cenas amplas, ao ar livre o ideal é a aplicação de scanners
3D, para cenas de média amplitude recomenda-se o uso de estações totais e para
aquelas cenas de pequeno tamanho podem-se utilizar sistemas baseados em
imagens 2D de baixa calibragem, como nos casos dos programas Photomodeler®,
aplicativo de fotogrametria do Rhinoceros®, entre outros. Para Robinson e Flanagan
(2012), esta última tecnologia pode ser aplicada para a maioria das cenas de crimes,
apresentando custos bem mais reduzidos do que os sistemas a laser, inclusive
algumas, como no caso do aplicativo para Rhinoceros® são disponibilizadas
gratuitamente no site do fabricante.
Segundo Fowle e Schofield (2011), com a utilização da tecnologia de
scanners 3D é possível captar informações verdadeiras em três dimensões (eixos x,
y e z) para análises precisas . Neste procedimento,

o modelo tridimensional

representa um banco de dados objetivo quantitativo de medições em que os
diferentes operadores podem compartilhar para posterior análise.

2.5.2.2 Modelagem 3D
Em uma visualização forense gerada por gráficos de computador, segundo
Abu Hana (2007), o primeiro procedimento a ser adotado é a modelagem 3D do
cenário e agentes do crime estudado. Para Abu Hana (2007) peritos geralmente
utilizam softwares destinados às áreas de engenharia, arquitetura e computação
gráfica na modelagem 3D pertinente aos seus exames juntamente com outros
softwares e equipamentos de fotogrametria que recriam a cena do crime a partir de
várias fotografias desta, sabendo-se a posição da câmera em relação aos objetos do
cenário.
Em sua pesquisa, Abu Hana (2007) constatou o uso de diversos destes
softwares por parte dos peritos nas suas metodologias de reconstrução 3D de
cenários de crimes, dentre os quais se destacam: AutoCAD®, 3D Studio Max®,
Rhinoceros®, Flamingo® e 3D Eyewitness®. O AutoCAD®, segundo a empresa
fabricante, é um programa CAD criado para o desenvolvimento de desenhos
técnicos 2D e modelagem 3D. O 3D Studio Max® (Autodesk Architectural 3D Studio
Max®), da mesma empresa fabricante do AutoCAD® é destinado para a criação de
imagens e animações. O Rhinoceros® (Rhinoceros Solid Modeler®) é um software
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destinado à modelagem de superfícies 3D, baseado na tecnologia NURBS e que
trabalha em conjunto com o software Flamingo®, destinado ao tratamento de
imagens e texturas. Já o 3D Eyewitness® é descrito por seu fabricante como um
software de visualização 3D projetado especificamente para atender ao trabalho
realizado por peritos criminais.
Segundo Ursula et al. (2012), uma modelagem 3D também pode ser feita a
partir de nuvens de pontos obtidas por scanners 3D. Um exemplo citado por Ursula
et al. (2012) é o 3D Leica Scan Station 2, Tal sistema permite a geração de milhões
de 3D pontos, com a emissão de feixes de laser para o ambiente de investigação
durante a rotação, com um ângulo horizontal de até 360 ° e um ângulo vertical de
até 310 °. Os objetos digitalizados refletirão os feixes de laser e o scanner mede as
distâncias e ângulos, bem como calcula as coordenadas 3D de milhões de pontos
de superfície. A figura 20 mostra uma digitalização rápida do ambiente de
investigação com todos os seus detalhes, juntamente com o modelo 3D gerado a
partir desta digitalização.
Figura 20: (a) Documentação 3D da cena de um crime e o resultado da nuvem de pontos 3D obtida
com a varredura a laser. (b) Modelo 3D da cena do crime, gerado a partir da nuvem de pontos 3D.

Fonte: Ursula et al. (2012)
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Juntamente com as animações geradas por computador, outras tecnologias
3D, como a prototipagem rápida, também têm sido adotadas em tribunais, segundo
Ebert et al. (2011) estas técnicas permitem uma apresentação clara de patologias
médicas, permitindo o perfeito entendimento de leigos em medicina-legal sem que
parentes de vítimas sintam-se perturbados com fotografias de necropsias. Para
Ebert et al. (2011), ao contrário de renderizações de volume, a visualização por
prototipagem rápida oferece tridimensionalidade real, bem como um componente
tátil, o que torna mais fácil o entendimento para leigos em medicina-legal. A figura 21
mostra uma prototipagem rápida de uma coluna cervical fraturada em decorrência de
um crime.
Figura 21: Prototipagem rápida de coluna cervical fraturada: a. fratura de Jefferson; b. osso fraturado;
c. deslocamento de rotação revelando a faceta articular

Fonte: Ebert et al. (2011)

2.5.2.3 Animações e simulações 3D
Segundo Ursula et al. (2012), após os exames de levantamento, seja por
fotogrametria, scanner 3D ou com instrumentos simples de medição, um modelo 3D
da geometria da cena do incidente é desenhado, bem como podem ser feitos
modelos 3D de objetos e suas características relevantes são criados. Todos os
modelos 3D de objetos e suas características relevantes são incorporados no
modelo da geometria da cena incidente. Os modelos 3D da vítima, com resultados
de exames internos e externos ao corpo, bem como o modelo 3D do suspeito são
importados para esta cena virtual do crime. Após esses procedimentos, cada modelo
3D pode ser reposicionado e animado conforme a dinâmica concluída pelos peritos.
Ainda conforme Ursula et al. (2012) , o software 3ds Max® é um dos mais
utilizados para a animação de movimento dos objetos 3D e bonecos representativos
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da vítima e acusados em uma cena virtual de crime. Movendo-se e girando-se estes
objetos, conforme escala real e técnicas de animação de movimento, é possível e
comparar as lesões com supostos danos causados por objetos. Ursula et al. (2012)
afirma que para coincidir a lesão com o respectivo objeto causador, os modelos 3D
devem ser colocados em várias posições prováveis, ajudando a determinar o curso
dos possíveis acontecimentos. Para tanto, Ursula et al. (2012) cita um caso no qual
a superfície da pele e o modelo3D de um braço foram reconstruídos de forma
anatomicamente correta para que fosse possível reproduzir a posição real do corpo
na ocasião de disparos projetil de arma de fogo (PAF). Neste caso, foi utilizado o
recurso chamado Biped do 3ds Max®, o qual permite a criação de um sistema ósseo
muito semelhante ao de um corpo humano, com suas articulações e limitações
próximas da média de um ser humano. Com esta informação da estrutura óssea, em
particular as posições de articulações, os ossos do biped foram adaptadas por
ampliação e rotação. Depois disso, o biped foi fundido com o modelo 3D e textura da
pele com as lesões externas resultantes do disparo de PAF. A figura 22 mostra o
bípede criado no 3D Max com o respectivo braço com dimensões anatômicas e
textura da pele conforme lesões externas, bem como o trajeto do disparo de PAF e
algumas posições possíveis para a vítima no momento do disparo.
Figura 22: Modelos 3D colocados em várias posições prováveis na tentativa de se encontrar o
provável trajeto de PAF

Fonte: Ursula et al. (2012)
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A figura 23 aborda uma sequencia de análises, nas quais a primeira (a)
mostra a fotografia obtida a partir da versão do suspeito, a segunda (b) mostra os
bonecos 3D conforme posições coletadas na versão do suspeito – sobreposição por
fotografias, a terceira (c) coloca o conjunto vítima, suspeito, arma e trajeto de PAF
visto de cima, conforme as posições informadas na versão do suspeito e a quarta (d)
mostra o mesmo conjunto visto de outro ângulo, provando a total incompatibilidade
da versão do suspeito em relação às provas coletadas.
Figura 23: Sequência de análises

Fonte: Ursula et al. (2012)

A figura 24 ilustra três configurações prováveis para as posições da vítima e
do suspeito, reproduzidas tendo como base as lesões da vítima. Segundo Ursula et
al. (2012) estas três configurações prováveis foram demonstrados ao tribunal com
um clipe de vídeo, no qual as posições podiam ser vistas em um giro de 360 °,
demonstrando a conclusão pericial de que o suspeito provavelmente estava em uma
posição vertical na ocasião do disparo de PAF.
As configurações mostradas na figura 24 tornam claro o potencial da
tecnologia 3D para as análises de possibilidades e confronto de versões em exames
de RSF. É possível reunir dados técnicos de vários laudos periciais, juntamente com
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as informações prestadas por pessoas presentes na cena dos fatos e o resultado
obtido é de fácil entendimento, mesmo para aqueles leigos em criminalística.
Figura 24: Posições prováveis para o suspeito e a vítima no momento dos disparos.

Fonte: Ursula et al. (2012)
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Para Ma, Zheng e Lallie (2010) Sistemas de visualização em RA bem como
RV podem utilizar tecnologias de captura de movimento (motion tracking) para
coletar movimentos de indivíduos em tempo real. Conforme Flam (2009), a captura
de movimento pode ser feita com ou sem o auxílio de marcadores, os quais podem
ser definidos como objetos que auxiliam na determinação ou efetivamente
determinam os pontos a serem gravados ou analisados em uma seção de captura,
sendo possível classificá-los em passivos ou ativos, dependendo de sua reatividade
com o mundo externo. Segundo Ma, Zheng e Lallie (2010) os sistemas de captura
de movimento utilizados em criminalística podem ser de quatro tipos, conforme a
tecnologia empregada: sensores, câmeras ópticas, interface gestual e interface
haptica. A figura 25 sintetiza os sistemas de captura de movimento atualmente
disponíveis.
Figura 25: sistemas de captura de movimento

Fonte: Ma, Zheng e Lallie (2010).

Segundo Flam (2009), os sistemas ópticos, com ou sem marcadores,
consistem em um conjunto de duas ou mais câmeras digitais ligadas a um
computador que as sincroniza e processa os quadros de vídeo gerados, sendo estes
dados normalmente adquiridos de maneira indireta e permitem uma amostragem de
gravação suficiente para movimentos extremamente rápidos, sendo possível
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também capturar simultaneamente o movimento de mais de um indivíduo. Flam
(2009) também afirma que os sistemas magnéticos, configuram um tipo de aquisição
direta, por intermédio de sensores e apresentam uma maior restrição de movimento
em relação aos sistemas ópticos. Interface gestual, conforme Silva e Silva (2011),
utiliza os gestos corporais como sinal de entrada e, a partir do gesto específico, o
software busca um padrão para o reconhecimento deste (exemplos: luvas de
movimento Z-Glove ou DataGlove), enquanto que a interface haptica utiliza o tato
com a intenção de fornecer ao usuário informações do dispositivo ou ambiente em
que ele se encontra, servindo como exemplo braços mecânicos em simulações
cirúrgicas.
De acordo com Bender et al. (2012), simulações dinâmicas são aquelas com
modelagem exata e simulações de movimento baseadas nas leis de Newton. Para
Ma et al. (2010), uma simulação dinâmica fornece o movimento realista de objetos
virtuais, pois demonstram o comportamento destes objetos e suas respostas às
forças externas, tendo os modelos de simulação dinâmica propriedades físicas
definidas, tais como massa, inércia, baricentro, limitações articulares e superfície de
atrito as quais são responsáveis pelo comportamento real de objetos em mundos
virtuais. Além disso, uma simulação dinâmica típica inclui detecção de colisão e
simulação de gravidade, força de atrito, torque e cinemática em ações motoras.
Os sistemas linguagem NLP (Natural Language Processing - processamento
de linguagem natural), segundo Ma (2006), utilizam bases de conhecimento
contendo informação linguística para analisar frases e produzir estruturas de dados
que tenham uma relação de dependência sintática e semântica, sendo muito
utilizados em jogos de computador e pela indústria de animações. Ma (2006) afirma
que em sistemas automáticos de conversão de texto para gráficos uma sentença
em linguagem natural é analisada e semanticamente interpretada, resultando em
imagens que retratam a informação da sentença. Um bom exemplo de cena gráfica
gerada a partir de uma descrição linguística é o programa CarSim®, no qual são
feitas simulações de acidentes de trânsito - a Figura 26 mostra a interface do
programa Car Sim®.

89

Figura 26: Interface do programa CarSim®

Fonte: www.carsim.com

Conforme Ma, Zheng e Lallie (2010), o avanço das tecnologias digitais em
3D e inteligência artificial (IA) proporcionaram o surgimento de novas modalidades
de visualizações forenses as quais permitem a criação automática e rápida de
modelos 3D e animações bem como a interatividade em tempo real na reconstrução
de cenas. Para Ma, Zheng e Lallie (2010), foram identificados três tipos de dados
envolvidos em processos de visualização forense: dados originais, obtidos através
de observação e medição da cena; dados conclusivos, resultantes de cálculos
baseados na análise de dados originais; dados do usuário, aqueles usados
exclusivamente para fins de apresentação de provas. A partir destes dados, podem
ser selecionadas várias tecnologias para a realização de visualizações forenses.
2.5.2.4 Tipos de visualização e apresentação de animações forenses
Conforme Ma, Zheng e Lallie (2010), existem quatro tipos de animação
gerada por computador a serem adotadas quando o propósito final é uma
visualização forense, quais sejam: realidade virtual (RV), realidade aumentada (RA),
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animação 3D gerada por computador e a combinação de imagens reais com outras
geradas por computador.
Para Schofield (2007) a introdução da RV representou uma nova fase para
as animações forenses permitindo o uso de aplicações interativas em tempo real, as
quais oferecem uma plataforma única de interrogatório, análise e apresentação de
dados complexos pertencentes à cena do crime. Este autor salienta que
reconstruções 3D interativas de incidentes tem permitido ao usuário visualizar
múltiplos pontos de vista relevantes em uma mesma cena, beneficiando a dinâmica
de interrogatórios em um júri, por exemplo.
Segundo Ma, Zheng e Lallie (2010), um processo de simulação forense com
auxílio de RV tem início com a modelagem tridimensional e virtual dos objetos e
pessoas que farão parte da cena estudada, tendo como base medições e fotografias
obtidas no local dos fatos. Após, os modelos virtuais são animados para que o
incidente criminal seja reproduzido. Para estes autores a RV é mais comumente
utilizada para visualização de lesões em medicina legal, reprodução simulada de
homicídios e análises de trajetória de disparos de arma de fogo.
Ainda conforme Ma, Zheng e Lallie (2010), o uso da RA em criminalística
consiste na combinação da RV e o mundo real, onde os modelos virtuais são
sobrepostos com objetos reais com auxílio de imagens de vídeo em tempo real. Ellis
(1994) define RV como um ambiente virtual que permite uma exposição visual
interativa a qual permite aos usuários a sensação de estarem imersos neste cenário,
podendo explorar a cena periciada a partir de diversos pontos de vista auxiliando no
entendimento dos fatos.
Enquanto que RA é definida por Azuma et al. (2001) como a inserção de
objetos virtuais no ambiente físico, mostrada ao usuário, em tempo real, com o apoio
de algum dispositivo tecnológico, usando a interface do ambiente real adaptada para
a visualização e manipulação dos objetos reais e virtuais. Para Ma, Zheng e Lallie
(2010), as aplicações de RA em criminalística são mais comuns nos casos de
medicina legal (necropsias não invasivas) ou simulações de acidente de transito, nos
quais a vantagem de utilização da técnica para visualização forense é a economia
de custos ao reduzir a quantidade de modelagem 3D.
Já a animação 3D gerada por computador, é considerada por Ma, Zheng e
Lallie (2010) como aquela na qual todo o seu conteúdo é virtual e não tem
interatividade quando seu conteúdo é apresentado.
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Por último, a combinação de imagens reais com imagens geradas por
computador, conforme os mesmos autores, dependerá da quantidade de conteúdo
gerado por computador que será utilizado, sendo uma técnica popular de efeitos
especiais na indústria do cinema.
Para Liscio (2009), a tecnologia pode ser aplicada para explorar e ilustrar
cenários, bem como auxiliar na formulação de perguntas, testes de hipóteses
concorrentes e, possivelmente, expor inconsistências e discrepâncias de evidências
apresentadas. Conforme Liscio (2008), através de linguagens de programação,
voltadas para jogos digitais, é possível recriar ambientes e dinâmicas, bem como
permitir que autoridades e jurados interajam com o objeto de estudo, passeando
virtualmente pela cena do crime sem a restrição de ângulos de visão previamente
definidos. Segundo Sauter (2008), dentre as tecnologias disponíveis para 3D em
tempo real, podem ser citados o Adobe Acrobat, Shockwave®, Flash®, VRML e X3D.
Para Denardin, Aymone e Teixeira (2012), uma linguagem de programação
disponível atualmente para o desenvolvimento de jogos digitais e demonstrações em
3D é a linguagem VRML (Virtual Reality Modeling Language).

Segundo Araújo

(2003), ela foi concebida em 1994, na tentativa de suprir a necessidade de uma
ferramenta de especificação e visualização gráfica em 3D na rede. Em 1995, a
linguagem se tornou o primeiro formato baseado em 3D para Web e ainda persiste
como um formato amplamente utilizado em ferramentas e visualizadores. Segundo
Stanek (1996), citado por Aymone (2010, p. 117) a interatividade em VRML se dá
por navegação em tempo real, com o uso de sensores de toque e aproximação.
Além disso, é uma linguagem aberta e gratuita, de acordo com os parâmetros que
norteiam os conceitos de programas de código aberto – open source software.
2.5.3 Processo de desenvolvimento de Forensic Animations
Após os estudos realizados sobre animações forenses e seus processos
de elaboração, foram selecionados para análise dois processos descritos pelos
autores: Schofield (2007) e Ma, Zheng e Lallie (2010). Também foram estudados
alguns casos de aplicação do IGP RS.
2.5.3.1

O processo de Schofield
Segundo Schofield (2007), o processo de desenvolvimento de uma

visualização forense pode ser dividido em três grandes etapas: coleta de evidências,
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análise das evidências e apresentação das evidências. A figura 27 resume o
processo sugerido por Schofield (2007).
Figura 27: processo de desenvolvimento de uma visualização forense sugerido por Schofield (2007)

Fonte: Schofield (2007)

• Coleta de evidências – as evidências de um crime são transpostas para
meio digital por três processos principais: modelagem tridimensional de
evidências, captura digital da cena e gerenciamento digital. Recentes outras
utilizações de tais tecnologias para forense. Também pode ser considerado
o uso de localização de telefone celular como uma informação para colocar
um suspeito na cena do crime / incidente em um determinado ponto no
tempo. Ou então poderão ser efetuadas capturas da cena do crime com
medições tradicionais ou com scanners a laser 3D. É necessária uma
documentação rigorosa de dados da cena do crime;
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• Análise das evidências – consiste na análise do caso em si. Dependerá do
tipo de crime que está sendo estudado e das evidências que foram
coletadas;
• Apresentação das evidências – deverão ser selecionadas, entre as
tecnologias disponíveis, uma ou mais tecnologias que consigam apresentar
as evidências coletadas e respectiva análise dos dados de forma a valorar
os aspectos como: compreensão de dados complexos, eficiência, persuasão
e retenção da atenção.

2.5.3.2 O processo de Ma, Zheng e Lallie (2010)
Para Ma, Ma, Zheng e Lallie (2010) , a primeira etapa consiste na obtenção
dos dados iniciais para a realização da visualização forense. As etapas seguintes
são a análise dos dados obtidos e a modelagem 3D. Depois de formuladas a(s)
hipótese(s), esta(s) é (são) animada(s) para que se possa visualizar.
As informações obtidas com a coleta de dados proporcionam as
características físicas dos objetos e dos seres humanos que poderão afetar a
animação, como por exemplo: peso e capacidade de resistência do objeto bem
como o coeficiente de atrito do solo. A partir destas informações iniciais também
poderão ser identificados os tipos de investigações crimimais para os quais a
Animação forense pode ser aplicada, bem como para quais conjuntos destes crimes
a animação deve ser mais ou menos detalhada, com alto ou baixo nível de fidelidade
aos elementos do cenário real (figura 28).
Figura 28: tipos de investigações que podem ser beneficiadas com animações forenses

Fonte: Ma, Zheng e Lallie (2010)
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Conforme Ma, Zheng e Lallie (2010), as tecnologias relacionadas com
fotogrametria e scanners 3D podem agilizar os processos de obtenção de dados de
uma cena de crime, gerando modelos 3D a partir desta. As simulações dinâmicas
podem automatizar o processo de geração de dados conclusivos a partir de dados
coletados. Estas tecnologias aliadas à animação de bonecos humanos através de
Natural Language em conjunto com técnicas de capturas de movimento bem como
técnicas tradicionais de animação por computador podem significar um potencial
para automatizar os processos de reconstrução de cenários de crimes a partir de
evidências que exijam o mínimo de intervenção por parte dos peritos criminais ou
designers 3D. A figura 29 ilustra como as tecnologias de animação e modelagem 3D
podem influenciar no processo de desenvolvimento de uma visualização forense,
segundo Ma et al. (2010).
Figura 29: Influência da tecnologia de animação e modelagem no desenvolvimento de animações
forenses, segundo Ma et al. (2010)

Fonte: Ma et al. (2010)

2.5.3.3 Processo utilizado no Instituto-Geral de Perícias do RS
O Departamento de Criminalística do RS, Departamento vinculado ao
Instituto-Geral de Perícias deste Estado, é constituído de várias seções definidas
conforme as respectivas áreas de atuação. Dentre vários tipos de exames periciais,
existem os de Reproduções Simulada dos Fatos (RSF), realizados pelos peritos
criminais e geralmente implicam na realização de levantamentos topográficos para a
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análise dos fatos. Desde o ano de 2006, quando o Instituto adquiriu os programas
3D Studio Max® e Auto Cad®, alguns trabalhos de RSF passaram a ser efetuados
com auxílio desta tecnologia, passando a configurar uma animação complementar
do laudo principal.
Segundo Denardin (2009), como em uma reprodução simulada tradicional, a
animação forense tem seu início com a coleta de dados. Geralmente os dados são
obtidos

em termos

de declarações,

gravações públicas,

depoimentos

de

testemunhas, fotografias, levantamentos topográficos e laudos periciais.
Ainda segundo Denardin (2009), após esse primeiro passo, o seguinte
consiste na análise do material e estudo das possíveis dinâmicas resultantes.
Definida a dinâmica mais provável para o evento estudado, faz-se um esboço
sequencial, ainda em desenhos 2D, onde são definidos os pontos chaves que
nortearão a reprodução da dinâmica final. De posse dos desenhos em 2D, é feita
uma maquete eletrônica do local dos fatos, obedecendo-se rigorosamente os
levantamentos topográficos realizados de forma a representarmos da melhor
maneira possível à realidade do cenário. Ainda nesta fase, podem-se aplicar as
texturas pertinentes, obtidas a partir do levantamento fotográfico.
Com o cenário devidamente finalizado, são modelados os objetos que
formarão a dinâmica (pessoas, veículos, projetis,etc.) para serem inseridos no
cenário. Estes, obedecerão a uma sequencia temporal a ser configurada no
programa escolhido, sendo posicionados nos quadros-chaves de acordo com a
provável dinâmica estabelecida. Então, é feito o primeiro animatic, uma sequencia
de imagens em baixa resolução para ser analisado pelos peritos responsáveis e nele
são feitos os ajustes necessários para que a demonstração seja o mais fidedigna
possível.
Feitos todos os ajustes, são definidas as câmeras de visualização do evento,
a partir de pontos estratégicos que possibilitem ao espectador compreender a
provável dinâmica e ter uma visualização aproximada dos ângulos de visão das
testemunhas, acusados e vítimas. Ainda podem ser posicionadas câmeras nos
mesmos ângulos em que foram obtidas fotos dos vestígios para que, sobrepostas fotos e reprodução simulada - permitam uma interação entre a animação e a
realidade.
Definidas as câmeras, as imagens finais são geradas e montadas em
formato de vídeo. Esses vídeos ainda podem passar por uma pós-produção, onde
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os efeitos como fogo, neblina e afins, poderão ser refinados. Finalmente,os vídeos
prontos podem ser montados em um vídeo único ou em formato interativo com a
inserção de menus para serem acessados. Pode-se, também, acrescentar sons,
tomando-se o devido cuidado para a trilha sonora não configurar um elemento com
forte carga emocional que confunda os espectadores.
2.5.4 Casos de aplicação
Tendo como fonte o acervo de laudos do Instituto-Geral de Perícias do RS,
foram selecionados alguns casos distintos nos quais o recurso de animação forense
foi utilizado. Respeitando o sigilo processual ao quais os casos estão submetidos,
são relatados cinco casos de aplicação.
2.5.4.1 Complementação

de

levantamento

topográfico

com

intuito

de

responder quesitos
Neste trabalho foi analisado um delito de trânsito,ocorrido no ano de 2003,
do qual resultaram duas vítimas de atropelamento, mãe e filho, tendo a criança
falecido. O atendimento pericial não foi solicitado na ocasião. Posterior ao fato, foi
solicitado o exame dos veículos, realizado por peritos nomeados pela DP
responsável. Mais adiante, foi solicitado um levantamento topo-fotográfico com
quesitos e para este foi designada uma equipe do Departamento de Criminalística
que compareceu naquela cidade, em 2006 no intuito de realizar o exame e
responder aos quesitos formulados.
Os dados enviados para estudo consistiam de termos de declarações da
vítima sobrevivente, das testemunhas presenciais e dos acusados bem como o auto
de necropsia realizado no corpo da vítima falecida, auto de lesões corporais da
vítima sobrevivente e laudo pericial dos veículos envolvidos. Analisados os dados,
foi solicitada a intimação das testemunhas, vítimas e acusados, assim como a
disponibilização do local dos fatos e veículos semelhantes aos envolvidos.
No local foi efetuado levantamento topográfico e fotográfico. Após, as
pessoas intimadas foram ouvidas e efetuadas as manobras com os veículos
disponibilizados conforme a orientação de cada uma das versões prestadas pelas
pessoas que foram ouvidas. As manobras foram efetuadas separadamente,
conforme cada autor das versões e sem que os demais assistissem. Também foram
posicionados substitutos das pessoas envolvidas, conforme as informações
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transmitidas e estas posições foram devidamente mensuradas e localizadas em
desenhos 2D conforme pontos fixos de referência levantados no local dos fatos.
As manobras e as posições dos envolvidos foram comparadas e analisadas,
deste estudo estimou-se a dinâmica mais provável para o ocorrido. A velocidade
relativa ficou atrelada a posição das vítimas em relação aos veículos. Assim, foram
determinados os pontos chaves para a provável dinâmica, inseridos os objetos no
cenário, todos modelados em 3D de acordo com os levantamentos realizados e
estes posicionados de acordo com uma escala métrica e temporal dentro do
programa 3D Studio Max®. Feitos os devidos ajustes, foram definidas as câmeras de
forma a proporcionar o entendimento geral da dinâmica, conforme os pontos de vista
dos dois motoristas acusados, da testemunha presencial e da vítima (figura 30).
O resultado foi uma animação esquemática que proporcionou o atendimento
do quesito que solicitava aos peritos a demonstração gráfica do trajeto dos
caminhões envolvidos, segundo análise dos depoimentos prestados.
Figura 30: da esquerda para a direita - visão geral da provável dinâmica dos fatos; provável campo de
visão do segundo motorista; provável campo de visão da testemunha.

Fonte: Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (2006)

2.5.4.2 Complementação

de

reprodução

simulada

dos

fatos

para

esclarecimento de suposto suicídio
Neste caso, a solicitação foi uma reprodução simulada dos fatos para
esclarecer as circunstâncias de um suposto suicídio por arma de fogo e responder
aos quesitos formulados pelo Ministério Público.
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Fato ocorrido em 2006, ocasião em que equipe do Departamento de
Criminalística, lotada em um dos Postos de Criminalística do interior, compareceu ao
local e efetuou levantamento dos vestígios encontrados. A vítima fora socorrida e no
local foram encontradas diversas manchas de sangue, a pistola causadora do
disparo e um estojo.
Analisados os dados encaminhados para estudo, quais eram: laudo pericial
de levantamento de local, auto de necropsia, imagens em 3D resultantes do exame
de tomografia realizado na cabeça da vítima quando esta ainda estava viva e termo
de declarações de testemunhas. Após o estudo do material, foi solicitada a presença
da testemunha que estava com a vítima no momento do disparo e efetuada nova
oitiva para, posteriormente, ser realizada a reprodução simulada dos fatos segundo
a versão desta testemunha.
Após a realização da reprodução simulada, na companhia da equipe que
atendeu ao local na época dos fatos, foi necessário o levantamento métrico do palco
do evento para posterior modelagem tridimensional no programa 3D Studio Max®.
No programa, também foi modelado um boneco antropomórfico para substituir a
vítima de acordo com sua altura e compleição. O boneco foi posicionado, segurando
uma pistola que obedecia ao sentido, direção e altura do orifício de entrada e o
trajeto do projétil de arma de fogo, descrito pelos legistas e constatado nas imagens
3D do exame citado. A posição do boneco também estava atrelada às evidências
constatadas no laudo de levantamento de local, quais eram: posição das manchas
de sangue indicativas do momento do disparo, posição da pistola e do estojo.
O resultado foi uma animação demonstrativa da provável posição da vítima
e trajetória do disparo na ocasião do deste, de acordo com os vestígios encontrados.
O boneco permaneceu imóvel (figura 31) tendo sido animada apenas uma câmera
para possibilitar que ao espectador visualizar os diversos ângulos da provável
posição da vítima naquela ocasião. Com essa animação, foi possível responder ao
quesito que solicitava demonstração de diversos ângulos a provável posição da qual
a vítima efetuou o disparo, de acordo com as provas e evidências apresentadas.
Demonstrada a provável posição da vítima no momento do disparo, restou
evidente a incompatibilidade da versão da testemunha e o alto grau de esforço que a
vítima deveria empregar para que conseguisse efetuar o disparo de acordo com a
versão da testemunha e das provas encontradas.
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Figura 31: provável posição da vítima para a hipótese de suicídio

Fonte: Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (2007)

2.5.4.3 Complementação de reprodução simulada dos fatos de homicídio
A Polícia Civil solicitou aos peritos do DC/ IGP RS que utilizassem o
programa 3D Studio Max® com finalidade de examinar a versão do acusado e
testemunhas de um delito ocorrido em 2001, no qual a perícia de local de crime não
havia sido solicitada.
Foram ouvidos o acusado e duas testemunhas. Antes de ser efetuada a
reprodução, foi feito o levantamento topográfico e fotográfico da área estudada.
Simuladas as versões, a do acusado era a única que oferecia elementos
consistentes. O acusado, a vítima e o suposto autor do disparo, segundo o primeiro,
foram posicionados no croqui resultante do levantamento topográfico.

100

A partir do levantamento, foi modelado o cenário no programa 3D Studio
®

Max . O acusado e a vítima foram representados por bonecos com alturas
equivalentes e os quais foram inseridos no cenário já modelado.
Do auto de necropsia foram obtidas informações relativas ao trajeto do
disparo no corpo da vítima. Com um esqueleto modelado em 3D, no qual foi aplicado
um material transparente, foram posicionamos o orifício de entrada de PAF e o
projétil extraído da vítima, de acordo com o laudo dos médicos e traçada uma linha
representativa do trajeto narrado no documento (figura 32).
No cenário 3D, foi inserido o esqueleto e a linha representativa na mesma
posição e localização da vítima, conforme a versão do acusado. A linha
representativa do trajeto descrito pelos legistas foi prolongada, de maneira que
pudesse ser visualizada na maquete. Da posição onde o acusado afirmou que se
localizava a pessoa que teria efetuado os disparos, traçamos uma linha até a vítima.
Esta linha representava a trajetória do suposto disparo (figura 33).
Figura 32: trajeto do projétil no corpo da vítima segundo o auto de necropsia

Fonte: Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (2007)
Figura 33: Trajetórias do projétil segundo o auto de necropsia e depoimento do acusado

101

Fonte: Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (2007)

Neste contexto da versão do acusado, a trajetória do disparo efetuado pelo
suposto atirador não se mostrou coerente com o auto de necropsia realizado na
vítima. Desta forma, através da modelagem em 3D, ficou constatado que a versão
apresentada pelo acusado era incompatível com as provas levantadas pelos
médicos legistas.
2.5.4.4 Delito de trânsito ocorrido em 2009
Tratava-se de uma colisão múltipla, ocorrido entre dois caminhões, um
micro-ônibus e um caminhão boiadeiro. Os dados disponíveis consistiam na
conclusão pericial acerca da dinâmica do evento, expressa através de croquis
efetuados em programa Auto Cad® (figuras 34 a 36), fotos disponibilizadas pela
imprensa, vídeos com depoimentos de testemunhas, também disponíveis na
imprensa e fotos efetuadas pela equipe pericial.
Figura 34: Sítio de colisão dos veículos 1 e 2
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Fonte: IGP/RS
Figura 35: Sítio de imobilização do veículo 2

Fonte: IGP/RS
Figura 36: Sítio de colisão dos veículos 1 e 3, bem como sítio de imobilização do veículo 4

Fonte: IGP/RS

O cenário e veículos foram modelados no programa 3D Studio Max®,
baseados nos dados fornecidos pelos peritos. Os croquis entregues em formato
DWG foram importados dentro do modelo tridimensional em mesma escala e
unidade. Cada croqui representava os pontos chaves da dinâmica estudada: o local
da primeira colisão, envolvendo o primeiro caminhão e o micro-ônibus, a posição da
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primeira imobilização do micro-ônibus, o local da segunda colisão, envolvendo o
caminhão boiadeiro e o micro-ônibus e a posição onde o caminhão boiadeiro colidiu
com o segundo caminhão (figuras 37 e 38). Assim, estes croquis definiram os Key
Frames da animação em conformidade com uma escala de tempo, na qual foi
estimada uma velocidade aproximada apenas para o entendimento do evento.
Figura 37: Quadro-chave do sítio de colisão dos veículos 1 e 2 (1), do sítio de colisão dos veículos 1 e
3 (2) e do sítio de colisão dos veículos 1, 3 e 4 (3)

Fonte: IGP/RS
Figura 38: Quadro-chave do sítio de imobilização dos veículos 1, 3 e 4 (1) e do sítio de imobilização
do veículo 2 (2)

Fonte: IGP/RS

Dos depoimentos contidos nos vídeos, foi obtida a informação de que havia
uma forte neblina na ocasião da colisão. Já as fotografias, contribuíram para a
definição de câmeras, nas quais coincidiram os frames finais com uma posição e
ângulos aproximadamente iguais aos que foram obtidas as fotos da imprensa. Desta
forma, foi efetuada uma combinação entre a simulação demonstrativa e a realidade
dos fatos.
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Outras câmeras foram definidas para que o espectador compreendesse a
dinâmica com e sem neblina. Quatro das câmeras definidas eram as posições dos
motoristas envolvidos. Estas últimas foram de grande importância para que o
objetivo do trabalho fosse alcançado. A dinâmica dos fatos foi expressa graficamente
de acordo com a conclusão pericial e o espectador foi colocado na posição de cada
motorista para que fosse possível compreender dificuldades aproximadas àquelas
experimentadas por eles na ocasião dos fatos.
Para este caso, foi feito um experimento utilizando a tecnologia VRML.
Conforme Denardin, Aymone e Teixeira (2012), após animação feita no 3D Studio
Max, alguns comandos VRML, disponíveis no Max, foram utilizados para a
adaptação do cenário à linguagem, como, por exemplo, os comandos Background e
Fog. O primeiro serviu para escolher as cores do terreno e a cor do céu
correspondente ao horário dos fatos, enquanto que o segundo serviu para
representar a neblina relatada por testemunhas (Figura 39).

Figura 39: Definição das cores nos comandos VRML dentro do 3D Max® - Background e Fog.

Fonte: Denardin, Aymone e Teixeira (2012).

Na sequência, a forma de apresentação da dinâmica dos fatos foi
estruturada em dois eixos norteadores (Figura 40): um em que o observador apenas
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escolhe a câmera que quer assistir e outro em que o observador interage com o
cenário, ambos são interligados por um elemento comum, a geometria que
representa a rodovia, no qual foi aplicado o comando Anchor, que atribui links a
objetos da cena. Nos dois eixos o observador pode optar por assistir apenas a
trajetória do veículo que escolher, clicando no respectivo veículo.
Figura 40: Definição das cores nos comandos VRML dentro do 3D Max® - Background e Fog.

Fonte: Denardin, Aymone e Teixeira (2012).

Para tanto, foram aplicados outros comandos Anchor, um para cada veículo
em questão. Sendo assim, são definidos dois arquivos VRML principais: um para as
câmeras pré-definidas ("cameras_definidas.wrl") e outro em que o observador
poderá explorar o cenário ("explorar_cena.wrl"), seguidos de outros quatro, nos
quais o observador vê a trajetória do veículo escolhido, podendo interagir com o
cenário ("bus.wrl", "caminhaoBau.wrl", "caminhao01.wrl" e "semi-reboque.wrl").
Foi atribuído um Anchor para cada veículo e pista (figura 41), com a intenção
de vincular o caminho para os arquivos VRML de cada trajetória de veículo e para o
arquivo de interação com o cenário.
Figura 41: Anchors inseridos no 3D Max.

106

Fonte: Denardin, Aymone e Teixeira (2012).

Assim, ao abrir o arquivo VRML, o observador somente terá a opção de
clicar com o botão direito do mouse e, quando aparecer a janela flutuante com as
opções de visualização (viewpoints), escolher qual das câmeras pré-definidas
assistir. Ou, então, clicar sobre um ponto qualquer da pista e optar por interagir com
o cenário, bem como clicar sobre cada um dos veículos para conferir a trajetória
individual destes.
Para Denardin, Aymone e Teixeira (2012) uma reprodução simulada em 3D
tem o potencial de melhorar a compreensão espacial e temporal de vestígios e
provas, entretanto estes autores as diferenciam de acordo com a interatividade.
Segundo eles, arquivos programados para possibilitar a interação com o cenário
fornecem uma melhor ilustração de argumentos, pois é possível, a qualquer
momento, navegar pela cena de um crime (figura 45), escolher o melhor ponto de
vista que favoreça ao contraditório de uma questão (figura 46). Este tipo de
interação

poderia,

também,

possibilitar

o

posicionamento

de

determinada

testemunha no cenário ao mesmo tempo em que esta é interrogada, a fim de
contrapor argumentos.
Conforme Denardin, Aymone e Teixeira (2012), proporcionar ao observador,
ângulos infinitos de visualização de um evento, em detrimento de ângulos prédefinidos, valora a apresentação, no sentido de isenção da prova, uma vez que o
observador não fica limitado ao ponto de vista que está lhe sendo apresentado,
podendo ampliar sua percepção dos fatos para quantos pontos de vista julgar
conveniente. Para eles, esforços no sentido de garantir a precisão dos dados
demonstrados deverão ser contínuos para que as reproduções simuladas virtuais
conservem o caráter científico da prova técnica. Quanto maior e melhor for a
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interatividade do observador com o cenário, garantindo infinitos ângulos de
visualização da cena de um crime, maior será a isenção da apresentação uma
reprodução simulada virtual. Esta isenção não se limita a ampliar os pontos de vista
do observador. A apresentação da dinâmica de um crime de forma tridimensional e
interativa exige que os dados apresentados sejam rigorosamente fiéis à realidade,
sob pena do descrédito por parte dos observadores.
2.5.4.5 Queda de avião agrícola/ 2006
Em 2006 uma equipe do Departamento de Criminalística efetuou
levantamento em local de queda de um avião particular, restando mortos o piloto e
copiloto.
Para demonstração do voo fatal foi efetuada uma animação. Os dados foram
obtidos a partir do laudo pericial, levantamento topográfico e fotográfico efetuado no
local, extração de dados do GPS encontrado intacto após a queda, fotografias
obtidas pela equipe da Brigada Militar também logo após a queda, depoimentos de
testemunhas presenciais, imagens de satélite e dados acerca do modelo do avião,
obtidos via site do fabricante.
O cenário foi modelado a partir do levantamento topográfico e imagens de
satélite e o avião obedeceu às dimensões informadas pelo fabricante. Do GPS foi
possível determinar o percurso horizontal do avião nos voos efetuados naquela
ocasião. As fotos obtidas logo após os fatos e na ocasião do levantamento
mostravam o ponto de impacto do avião com o solo bem como o rastro deixado
desde o impacto até a explosão final.
Os pontos chaves da animação foram definidos desde os pontos onde o
avião foi avistado pelas testemunhas, conforme o depoimento destas, até o ponto de
explosão. E, as câmeras, foram posicionadas de forma a demonstrar à dinâmica e o
provável campo visual das testemunhas, conforme a informação acerca da posição
de onde elas afirmaram ter assistido à queda. Por fim, foram programados os últimos
frames de uma câmera de forma a coincidir com foto obtida pela Brigada Militar.
Com o recurso da animação computadorizada, foi possível efetuar a
reprodução simulada deste tipo de evento até então impossível de ser realizada com
os métodos tradicionais. Além disso, foi demonstrado um campo visual próximo ao
experimentado pelas testemunhas presenciais.
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3 METODOLOGIA
Conforme o levantado no referencial teórico, toda prova pericial, de acordo
com os fundamentos da Criminalística, deve estar alicerçada em fundamento
científico. Também no referencial teórico, foram pesquisadas várias metodologias de
reprodução simulada e de animações forenses. Entretanto, estas metodologias não
são uniformizadas, tendo cada uma delas aspectos positivos e outros nem tanto.
Por outro lado, os processos de design pesquisados já são cientificamente
comprovados e difundidos. Comparando estes processos, desde os mais simples
aos mais detalhados, com as metodologias de RSF e animação forense, percebe-se
uma semelhança entre as etapas. Se tratarmos uma reprodução simulada virtual
como um produto, um artefato digital que tem como base provas materiais e
testemunhais, o aproveitamento dos conceitos de processos de design torna-se
ainda mais oportuno para nortear a fusão dos processos RSF com os de animações
forenses para, de esta forma desenvolver um procedimento específico para as
reproduções simuladas virtuais dos fatos.
Assim, este trabalho pode ser caracterizado como uma pesquisa aplicada, a
qual, segundo Prodanov e Freitas (2009), tem como objetivo gerar conhecimentos
para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. Com uma
abordagem qualitativa, cujos objetivos podem ser considerados do tipo descritivos e
explicativos a serem atingidos com a utilização de procedimentos tais como: coletas
bibliográficas e documentais acompanhadas de estudo de caso.
Este capítulo descreve o processo metodológico adotado neste estudo, o
qual foi dividido em seis etapas: revisão bibliográfica (já efetuado no capítulo dois),
análise comparativa dos processos de design pesquisados e seleção do processo a
ser adotada, análise comparativa das metodologias de reprodução simulada dos
fatos e animações forenses tendo como princípio os processos de design, proposta
da metodologia, aplicação e validação da metodologia bem como resultados finais.
3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O primeiro procedimento está fundamentado na coleta de dados por
intermédio de pesquisa bibliográfica a fim de serem detectados os processos de
design bem como os métodos utilizados nas reproduções simuladas realizadas no
Brasil. Segundo Marconi e Lakatos (2010), a coleta documental quando elaborada a
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partir de material já publicado, principalmente livros e artigos de periódicos, constitui
uma fonte de dados passíveis de serem analisados e quantificados.
3.2 PROCESSOS DE DESIGN E SELEÇÃO DO PROCESSO A SER ADOTADO
O segundo momento deste trabalho, será a análise comparativa entre os
métodos de design estudados no referencial teórico e a seleção daquele que servirá
como princípio norteador da sistematização do procedimento proposto. O processo
selecionado será aquele que melhor atender aos critérios de possibilidade de
alterações e constante consultas às etapas já realizadas, a fim de garantir que
eventuais equívocos sejam revistos ou, então, inserção de novas provas e a
consequente analise destas com outras já coletadas. Estes fatores de realimentação
e interação são importantes pois a RSF está centrada na prova testemunhal, a qual
pode variar ao longo do tempo. Tais variações devem ser submetidas à análise
pericial para verificação das possibilidades dos fatos terem acontecido de acordo
com a prova testemunhal demonstrada.
Nesta etapa serão feitas as análises comparativas entre os três métodos de
design que originam o processo proposto: o processo de Lobach, o processo de
Design Against Crime e o processo de Bonsiepe, sendo que neste último foram
encontrados quatro sub tipos de processos. O processo de Lobach poderá ser
simplificado em quatro etapas, nas quais serão destacadas as etapas do processo e
a realimentação que podem ocorrer entre estas etapas. O processo de design,
segundo os conceitos do DAC, será esquematizado de acordo com a estrutura linear
e cronologia que foi constatada, também com quatro etapas, porém sem aspectos
como interação e realimentação. No processo de Bonsiepe foram constatadas
detalhadas e variadas macroestruturas para o processo projetual, o qual é dividido
em sete passos e quatro macroestruturas, denominadas Tipo 1 – Linear, Tipo 2 com Feed-Back, Tipo 3 - Circular e Tipo 4.
O processo a ser selecionado deverá atender a quatro critérios: cronologia,
interação, realimentação e inserção de novos dados. A cronologia entre as etapas é
importante, pois o ponto de partida de uma RSF é a versão oferecida por uma
testemunha e esta deve ser analisada conforme as provas periciais coletadas. A
inserção de novos dados deve ocorrer devido à característica da prova testemunhal
e, consequentemente a interação e a realimentação entre as etapas do exame
pericial.
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Desta forma,

tendo como

alguns

dos

princípios

do conceito

de

desdobramento da função qualidade aplicado ao Design, citado por Baxter (2000),
será feita uma a análise comparativa entre os processos de design estudados e os
critérios que estes deverão atender para estarem de acordo com às necessidades
de uma RSF.
3.3 PROCESSOS DE RSF E ANIMAÇÕES FORENSES E O PROCESSO DE
DESIGN SELECIONADO
Em um terceiro momento, após a seleção do processo de design que servirá
como matriz para a sistematização de procedimento, serão comparados os métodos
de RSF pesquisados, juntamente com métodos de animações forenses. Serão
selecionadas as etapas semelhantes às etapas do processo de design selecionado
na etapa anterior. Os dados serão comparados e sintetizados nas formas de
quadros e tabelas.
Foram três os métodos de realização de RSF levantados neste trabalho: o
método sugerido por Espindula (2006), o método sugerido por Reis (2011) e o
método adotado pelo IGP RS. Estes métodos serão simplificados de acordo com as
etapas propostas e interação entre estas. Posteriormente, serão observadas as
semelhanças entre as etapas, as quais permitirão uma relação, e consequente
comparação, entre as etapas do método de design selecionado e dos métodos de
RSF. Desta relação/ comparação será possível unificar os métodos de RSF em um
único processo, norteado pelo processo de Design.
Análise semelhante poderá ser feita com o método de design selecionado e
os processos de animação forense estudados no referencial teórico e, assim como
será feita a unificação dos processos de RSF de acordo com o processo de design
selecionado, também será possível sintetizar as etapas dos processos de animação
forense.
Assim, poderá ser obtido um resultado que consistirá na unificação dos
processos de RSF em um processo único, de acordo com o método de design
selecionado. Síntese semelhante poderá ser feita com os processos de animação
forense estudados.
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3.4 PROPOSTA DE PROCEDIMENTO
A partir dos resultados das análises comparativas efetuadas na etapa
anterior, os procedimentos de RSF e de animações forenses serão sintetizados a fim
de configurar uma proposta única, com etapas semelhantes ao método de design
selecionado, o que consistirá numa proposta de procedimento a ser testado. Desta
forma, tomando o processo de design como guia, será possível unificar as etapas de
RSF e de animações forenses, tendo como resultado uma proposta de procedimento
para a realização de RSF 3D.
Entretanto, o procedimento proposto será viável mediante a correta seleção
da tecnologia a ser empregada para a confecção das modelagens 3D e animações/
simulações das dinâmicas dos fatos. Outro fator que trará maior credibilidade ao
procedimento proposto será a aplicação de um instrumento de avaliação de
resultados, indicativos quanto à viabilidade de aproveitamento da RSF3D como uma
prova técnica.
3.5 TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS PARA A CONFECÇÃO DA RSF 3D E
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
Nesta etapa serão analisadas as tecnologias 3D envolvidas no procedimento
proposto para a realização de uma RSF 3D. As tecnologias disponíveis para a
confecção de RSF 3D serão analisadas e comparadas, de acordo com critérios
como isenção e precisão. Para o critério de isenção, serão considerados parâmetros
de interatividade que permitem ao espectador escolher o ponto de vista que julgar
conveniente para explorar a cena virtual. Já para o critério precisão, são
considerados os aspectos técnicos de modelagem geométrica (fidelidade do cenário
virtual ao real) e de simulação, o qual leva em conta se as dinâmicas apresentadas
são resultantes de simulação física ou representação visual de movimento.
Conforme o levantado no referencial teórico deste trabalho, observamos que
uma modelagem e animação 3D destinada à criminalística ocorre em quatro etapas:
levantamento do cenário, modelagem 3D, animação 3D e apresentação. Assim, será
necessário sistematizar as tecnologias disponíveis para cada uma destas etapas,
pois sabendo-se os tipos de tecnologias que poderão ser empregados, será possível
escolher qual a que melhor será aproveitada no caso ao qual será destinada a RSF

112

3D. O tipo de tecnologia selecionado será fundamental para responder aos
questionamentos quanto à admissibilidade da RSF 3D.
Também serão formulados quesitos no sentido de que as RSF 3D sejam
avaliadas quanto à isenção, pertinência, precisão e valor probatório. Para
formulação destes quesitos, serão consideradas as recomendações da justiça norte
americana para a admissão de animações forenses, tendo em vista que este é o
único país que já possui normas quanto ao uso deste tipo de tecnologia. Cada
recomendação será desdobrada em questões específicas. As respostas para estas
questões servirão de instrumento para avaliação de resultados, indicativos quanto à
viabilidade de aproveitamento da RSF3D como uma prova técnica.
3.6 APLICAÇÃO,

TESTE

E

VERIFICAÇÃO

DE

APLICABILIDADE

DO

PROCEDIMENTO PROPOSTO
Esta etapa será dividida em duas etapas menores. A primeira descreverá o
caso de atendimento de RSF selecionado para a aplicação do procedimento
proposto. Enquanto que a segunda etapa versará sobre a aplicação do
procedimento a partir do caso selecionado.
Será selecionado um caso de atendimento de reprodução simulada dos
fatos, atendido pela autora no ano de 2012 enquanto perita criminal do IGP RS. A
descrição compreenderá a descrição do local dos fatos, depoimentos das
testemunhas, laudos periciais efetuados anteriormente, planejamento e realização
da RSF. Os nomes e identificações dos envolvidos serão omitidos, bem como
qualquer outro elemento que pudesse identificá-los.
Na sequência, com base nos dados coletados, será aplicado o procedimento
proposto para fins de teste e verificação de aplicabilidade que consistirá na
comparação de resultados obtidos com o uso deste procedimento. Será
desenvolvida uma RSF 3D a partir do caso de atendimento selecionado,
obedecendo-se ao procedimento proposto de acordo com suas etapas e cronologia.
O resultado obtido com o teste será importante para a avaliação do resultado final de
acordo com as determinações do CPP, bem como com as questões formuladas
baseadas na jurisprudência norte-americana quanto às recomendações para a
admissão das animações forenses em processos criminais.
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3.7 RESULTADOS FINAIS E RECOMENDAÇÕES FUTURAS
No procedimento final, serão verificados os aspectos positivos e negativos
obtidos com o uso da metodologia proposta em relação ao método utilizado na RSF
estudada. Serão, também, apontados os estudos que deverão ser efetuados para
melhoria da metodologia proposta.
Para fins de verificação dos aspectos positivos e negativos da utilização do
procedimento proposto para RSF 3D, serão elencados seis tipos de comparações
entre os exames de RSF e RSF 3D aplicados ao caso estudado: 1. Métodos e
procedimentos; 2. Equipamentos e tecnologias necessárias; 3. Dependência de
levantamentos e resultados de outros exames periciais; 4. Possibilidade de
realização de novos exames para análises de versões; 5. Possibilidades de novos
resultados quanto à finalidade de exames de RSF descrita no CPP; 6. Possibilidade
de substituição total da RSF tradicional por exames de RSF 3D. A partir do resultado
destas comparações, serão relacionados os estudos que deverão ser efetuados
para melhoria e complementação da sistematização do procedimento proposto.
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4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
O desenvolvimento da pesquisa ou intervenção, foi dividido em três etapas.
A primeira consistiu nas análises comparativas entre os diferentes processos de
design estudados para que, juntamente com outras análises comparativas entre
métodos de RSF e animações forenses, fosse possível originar a sistematização dos
procedimentos aqui proposta. Na segunda etapa, foram analisadas as tecnologias
3D que poderão ser utilizadas para a aplicação do procedimento proposto, bem
como a formulação de quesitos para a avaliação de resultados de uma RSF 3D. A
terceira e última etapa ficou destinada para o teste de aplicabilidade do
procedimento proposto, utilizando-se de um caso de RSF atendido pela autora.
4.1 ANÁLISES COMPARATIVAS E PROPOSTA DO PROCEDIMENTO
Nesta etapa são feitas as análises comparativas dos métodos que originam
o processo proposto. Desta análise comparativa, é proposto o procedimento de RSF
3D, bem como questões que podem ser respondidas para que o trabalho de RSF 3D
esteja de acordo com os princípios da prova técnica. Também é feita uma análise
comparativa das tecnologias, a fim de que estas contribuam para que a RSF 3D
atenda às questões elaboradas para o atendimento dos princípios da prova técnica.

4.1.1 Análise comparativa dos processos de design pesquisados e seleção do
processo a ser adotado

Foram estudados três processos de design: o processo de Lobach, o
processo de Design Against Crime e o processo de Bonsiepe, sendo que neste
último foram encontrados quatro sub tipos de processos.
O processo de Lobach pode ser simplificado em quatro etapas de acordo
com a figura 42, na qual foram destacadas as etapas do processo e a realimentação
que ocorre na terceira e primeira etapas.
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Figura 42: O processo de Lobach simplificado em etapas

Fonte: a autora.

Já o processo de design, segundo os conceitos do DAC, apresenta uma
estrutura linear e cronológica, também de quatro etapas, sem aspectos como
interação e realimentação (figura 43).
Figura 43: O processo segundo conceitos de DAC simplificado em etapas

Fonte: a autora.

Dentre os processos de design estudados neste trabalho, o que apresentou
etapas detalhadas e variadas macroestruturas para o processo projetual foi o
processo de Bonsiepe. O qual é dividido em sete passos e quatro macroestruturas,
denominadas Tipo 1 - Linear (figura 12), Tipo 2 - com Feed-Back (figura 14), Tipo 3 Circular (figura 15) e Tipo 4 (figura 16).
Conforme a proposta metodológica para este trabalho, o processo a ser
selecionado deverá atender a quatro critérios: cronologia, interação, realimentação e
inserção de novos dados. A cronologia entre as etapas é importante, pois o ponto de
partida de uma RSF é a versão oferecida por uma testemunha e esta deve ser
analisada conforme as provas periciais coletadas. A inserção de novos dados deve
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ocorrer devido à característica da prova testemunhal e, consequentemente a
interação e a realimentação entre as etapas do exame pericial.
Desta forma,

tendo como

alguns

dos

princípios

do conceito

de

desdobramento da função qualidade aplicado ao Design, citado por Baxter (2000),
foi feita uma a análise comparativa entre os processos de design estudados e os
critérios que estes deveriam atender para estarem de acordo com às necessidades
de uma RSF (figura 44). Sendo que o resultado encontrado foi o processo de
Bonsiepe - Macroestrutura do Tipo 2, pois é o que melhor atende aos critérios de
uma RSF.
Figura 44: Análise comparativa dos processos de design conforme as necessidades de uma RSF, de
acordo com conceitos de desdobramento da função qualidade.

Fonte: a autora.

4.1.2 Análise comparativa dos processos de RSF e animações forenses tendo
como norteador o processo de design selecionado
O processo de design selecionado possui sete passos que interagem e se
realimentam: problematização, análise, definição do problema, geração de
alternativas, avaliação e decisão, realização e análise final da solução, conforme
figura 45.
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Figura 45: processo de design selecionado

Fonte: Adaptado de Bonsiepe, Keliner e Poessnecker (1984)

Foram três os métodos de realização de RSF levantados neste trabalho: o
método sugerido por Espindula (2006), o método sugerido por Reis (2011) e o
método adotado pelo IGP RS. A figura 46 mostra as etapas sintetizadas destes
métodos .
Figura 46: métodos de RSF

Fonte: a autora

Observa-se que, tanto no processo de design selecionado quanto nos
métodos de RSF, há uma semelhança entre as etapas. Esta semelhança permite
uma relação entre as etapas do processo de design e dos métodos de RSF.
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No processo de design as fases iniciais estão concentradas na identificação
e análise do problema, enquanto que nos processos de RSF as fases iniciais
destinam-se ao conhecimento dos autos, estudo do caso e formulação de hipóteses
e objetivos. As etapas intermediárias do processo de design são aquelas em que
alternativas para a solução do problema são geradas e selecionadas. As etapas
intermediárias de uma RSF consistem no planejamento do trabalho e na seleção de
procedimentos. As etapas finais do processo de design são a realização, análise
final da solução e resultado. Para os processos de RSF, as etapas finais são o
atendimento da RSF, teste das hipóteses, análises, conclusão e montagem do
laudo. A tabela 1 sintetiza esta análise comparativa do processo de design
selecionado e os processos de RSF estudados.
Tabela 1: Síntese da análise comparativa do processo de design selecionado e métodos de RSF.

Fonte: a autora

Desta relação entre etapas do processo de design e métodos de RSF, é
possível unificar os métodos de RSF em um único processo, norteado pelo processo
de Design. A primeira etapa do processo de design, denominada problematização
equivale ao conhecimento do conteúdo dos autos encaminhados para estudo prévio
da RSF. A etapa de análise do problema corresponde ao estudo do material
encaminhado para estudo. A etapa de geração de alternativas é semelhante à etapa
de planejamento da RSF. A avaliação e escolha das alternativas de design é
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equivalente à etapa de seleção de procedimentos para a RSF. A etapa de realização
no processo de design equivale ao atendimento da RSF. Após a etapa de realização
da solução de design, é feita a análise final desta solução, da mesma forma que os
peritos efetuam a análise e testes das hipóteses após o atendimento da RSF. E,
finalmente, o resultado do processo de design equivale à conclusão pericial e
respectivo laudo de RSF. A tabela 2 evidencia as etapas do processo de design
selecionado e as equivalências na síntese dos processos de RSF estudados.
Tabela 2: etapas do processo de design selecionado e as equivalências na síntese dos processos de
RSF.

Fonte: a autora

Análise semelhante pode ser feita com o processo de design selecionado e
os processos de animação forense estudados. Nestes, percebe-se que as etapas
iniciais do processo de design selecionado (Problematização, análise e problema)
assemelham-se às etapas iniciais dos processos de animações forenses estudados,
quais sejam: coleta e análise de evidências, pois é quando o animador toma
conhecimento do caso a ser estudado. Já as etapas intermediárias do processo de
design, geração de alternativas e avaliação são semelhantes às etapas
intermediárias dos processos de animação forense que compreendem as entrevistas
com testemunhas, reproduções da cena do crime e modelagem 3D, pois a partir
destas etapas o animador irá analisar os fatos e iniciar à confecção da animação 3D.
As etapas finais do processo de design selecionado (realização, análise final da
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solução e resultado) equivalem às etapas finais dos processos de animação forense
que compreendem as confecções e análise das dinâmicas, análises de versões,
conclusão e apresentação da RSF 3D. A tabela 3 sintetiza a análise comparativa do
processo de design selecionado com as etapas dos processos de animações
forenses estudados.
Tabela 3: Síntese da análise comparativa do processo de design selecionado e métodos de animação
forense.

Fonte: a autora

Da mesma forma como foi feita a unificação dos processos de RSF de
acordo com o processo de design selecionado, é possível sintetizar as etapas dos
processos de animação forense.
Neste caso, a etapa inicial (problematização) do processo de design
equivale à identificação e análise das versões de testemunhas oculares. A segunda
etapa do processo de design, análise, equivale à etapa da análise dos laudos. A
etapa seguinte do processo de design, denominada problema, equivale ao
planejamento das entrevistas e do levantamento do cenário. A quarta etapa do
processo de design - geração de alternativas - equivale ao levantamento do cenário
e reprodução da cena conforme as versões estudadas. A quinta etapa do processo
de design, avaliação e escolha, equivale à modelagem 3D do cenário. A etapa de
análise final da solução equivale à montagem de cinemáticas, dinâmicas e
animações da conclusão da análise das versões estudadas e dos laudos periciais.
Finalmente, a etapa de resultado do processo de design selecionado equivale à
apresentação da animação forense.
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A tabela 4 evidencia as etapas do processo de design selecionado e as
equivalências na síntese dos processos de animações forenses estudados.
Tabela 4: Síntese dos métodos de animação forense, segundo o processo de design

Fonte: a autora

Assim, o resultado etapa é a unificação dos processos de RSF em um
processo único, de acordo com o processo de design selecionado a partir da análise
comparativa dos processos de design pesquisados. Síntese semelhante foi feita com
os processos de animação forense estudados.
4.1.3 Proposta de procedimento
A partir dos resultados das análises comparativas efetuadas na etapa
anterior, os procedimentos de RSF e de animações forenses foram sintetizados de
acordo com as etapas do processo de design matriz. Finalmente, tendo o processo
de design como norteador, podemos comparar as sínteses dos processos de RSF e
de animações forenses.
Desta comparação, é possível identificar as semelhanças entre as etapas
sintetizadas com o processo de design matriz. A tabela 5 demonstra as etapas do
processo de design matriz e as equivalências nas sínteses dos processos de RSF e
de animações forenses.
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Tabela 5: Síntese dos métodos de RSF e animação forense, segundo o processo de design.

Fonte: a autora

Na tabela acima, a etapa de problematização do processo de design é
semelhante às etapas de conhecimento do conteúdo dos autos (processo de RSF) e
de identificação e análise das versões de testemunhas oculares (animação forense),
pois nestas etapas ocorre o contato inicial com o caso a ser estudado. A etapa de
análise do processo de design é semelhante às etapas de estudo do material (RSF)
e análise dos laudos (animação forense), pois nelas ocorre um estudo inicial para a
identificação do que deve ser provado. A etapa de definição do problema no
processo de design matriz equivale à definição das hipóteses e objetivos (RSF) e
planejamento das entrevistas e levantamento do cenário (animação forense), pois
nestas etapas ocorre a definição do que deve ser provado. A etapa de geração de
alternativas do processo de design é semelhante à etapa de planejamento (RSF) e
levantamento do cenário e reprodução da cena conforme versões (animação
forense), pois nestas etapas se define como provar ou refutar o identificado na etapa
anterior. A fase de avaliação/escolha do processo de design equivale a uma parte do
processo em que são avaliadas as alternativas possíveis para a solução do
problema, o mesmo ocorre nas fazes de seleção de procedimentos de uma RSF e
de análises (confronto) de versões de testemunhas e conteúdo dos laudos periciais.
A etapa de realização do processo de design matriz é aquela onde as alternativas de
solução são colocadas em prática e testadas, de maneira semelhante ao que ocorre
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nas etapas de atendimento da RSF, na qual são reproduzidas as versões de
testemunhas e na modelagem 3D do cenário de uma animação forense, o qual
servirá de palco para a solução final. A etapa na qual é feita a análise final da
solução do processo de design, ocorre uma avaliação das alternativas propostas, da
mesma forma nas etapas de análises e testes de hipóteses em uma RSF e
montagem das dinâmicas, cinemáticas e animações em uma animação forense,
ocorre uma avaliação das hipóteses levantadas para o caso. Destas avaliações,
resultam as etapas de resultado do trabalho de design, a conclusão e montagem do
laudo pericial de uma RSF e a apresentação final de uma animação forense.
Desta forma, tomando o processo de design como guia, é possível unificar
as etapas de RSF e de animações forenses, tendo como resultado uma proposta de
procedimento para a realização de RSF 3D.
A etapa de problematização no processo de design delimita uma fase de
identificação e análises das versões de testemunhas presenciais (oculares) - fase
inicial da RSF 3D. Após, esta etapa, no processo de design temos a análise da
problematização o que remete para a análise de provas e laudos periciais, os quais
podem complementar ou refutar a versão das testemunhas analisada na fase
anterior.
A definição do problema de design é semelhante ao estudo do tipo de
cenário a ser levantado e modelado em 3D, pois o local dos fatos influencia a
animação da conclusão de uma RSF. Na sequência, a fase de geração de
alternativas em design é semelhante à fase de levantamento do cenário da RSF 3D
e reprodução simulada das suas respectivas versões estudadas, pois somente
reproduzindo as versões teremos as alternativas concretas de análise sobre o caso
em exame.
A etapa de realização do design compreende a parte prática do
desenvolvimento da solução, assim como é feito na etapa de modelagem do cenário
e dos elementos que irão auxiliar na etapa seguinte. A análise final da solução de
design é uma etapa semelhante à de animação das dinâmicas dos fatos, conforme a
conclusão da etapa de avaliação e escolha (análise das versões estudadas e laudos
periciais), pois durante a confecção das animações ainda são feitas análises sobre a
possibilidade dos fatos terem ocorrido conforme o narrado nas versões e o conteúdo
dos laudos.
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Por último, o resultado da RSF 3D será a finalização e apresentação das
dinâmicas e animações, demonstrando graficamente a conclusão pericial sobre o
caso estudado. A tabela 6 demonstra as etapas do processo de design matriz e as
etapas do processo proposto a partir das sínteses dos processos de RSF e de
animações forenses.
Tabela 6: Unificação dos métodos de RSF e animação forense, segundo o processo de design

Fonte: a autora

Entretanto, o procedimento proposto só é viável mediante a correta seleção
da tecnologia a ser empregada para a confecção das modelagens 3D e animações/
simulações das dinâmicas dos fatos.
4.2 TECNOLOGIAS E QUESITOS DE AVALIAÇÃO
Nesta etapa foram analisadas as tecnologias 3D envolvidas no procedimento
proposto para a realização de uma RSF 3D. Também foram formulados quesitos no
sentido de que as RSF 3D sejam avaliadas quanto à isenção, pertinência, precisão e
valor probatório.
4.2.1 Análise das tecnologias disponíveis para a RSF 3D
Conforme o estudado no item 2.5 deste trabalho, observamos que uma
modelagem e animação 3D destinada à criminalística ocorre em quatro etapas:
levantamento do cenário, modelagem 3D, animação 3D e apresentação.
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As tecnologias disponíveis para o levantamento métrico do cenário e seus
elementos, bem como de objetos e pessoas participantes de um crime vão desde
um simples esboço/ croqui, no qual não são feitas medições até um levantamento
topográfico onde são levantadas todas as medidas do cenário, objetos e pessoas.
Também podem ser aplicados conhecimentos e programas de fotogrametria, bem
como podem ser utilizados equipamentos mais sofisticados como os Scanners 3D. A
figura 47 sintetiza as tecnologias disponíveis para o levantamento de cenários,
objetos e pessoas.
Figura 47: Tecnologias disponíveis para o levantamento de cenários, objetos ou pessoas.

Fonte: a autora

Para a etapa de modelagem 3D podem ser utilizados diversos programas de
computador, muitos são desenvolvidos para as áreas de engenharia, arquitetura e
design. A modelagem ocorre com softwares tais como 3D Max®, Rhinoceros®, Auto
Cad®, SkechUp®, etc. Pode ser baseada em dados obtidos com medições no local, a
partir de dados e imagens resultantes de fotogrametria ou a partir dos dados obtidos
com scanners 3D (tratamento de nuvens de pontos). Nesta etapa também pode ser
feita a prototipagem do modelo. A figura 48 relaciona os tipos de modelagem 3D.
Figura 48: Tipos de modelagem 3D.

Fonte: a autora
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Terminada a modelagem 3D, inicia-se a animação 3D. Para tanto, existem
as técnicas representativas, conhecidas como animações do tipo quadro-a-quadro;
as técnicas de simulação, nestas os programas obedecem às leis da física para
simular corretamente os comportamentos de objetos; as técnicas de captura de
movimento, utilizadas para registrar os movimentos de seres humanos; os sistemas
de linguagem NLP (Natural Language Processing - processamento de linguagem
natural), os quais são muito utilizados em programas para criar jogos digitais e tratase de sistemas automáticos de conversão de texto para gráficos, resultando em
imagens que retratam a informação da sentença. Uma animação 3D pode reunir
todas estas técnicas, configurando um sistema misto. A figura 49 relaciona os tipos
de animação 3D.
Figura 49: Tipos de animação 3D.

Fonte: a autora

A etapa posterior à animação consiste na apresentação das imagens
geradas. Esta apresentação poderá ser simplesmente uma animação composta por
vários quadros de imagens estáticas, geralmente 24 quadros por segundo e que,
reunidos em sequência, irão resultar na animação gerada por computador. A
animação gerada por computador poderá ser apresentada juntamente com imagens
reais. Poderá ser uma animação gerada por computador, porém com interatividade
como nos casos de Realidade Virtual. Esta interatividade poderá ocorrer com objetos
reais, utilizando-se equipamentos específicos como nos casos de Realidade
Aumentada. A figura 50 relaciona os tipos de apresentações que poderão ser
utilizadas.
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Figura 50: Tipos de apresentação.

Fonte: a autora

Sabendo-se os tipos de tecnologias que poderão ser empregados, é
possível escolher qual a que melhor será aproveitada no caso estudado. O tipo de
tecnologia selecionado será fundamental para responder os questionamentos
quanto à admissibilidade da RSF 3D.
4.2.2 Quesitos para avaliação de RSF 3D
Tendo sido definido o procedimento de RSF 3D e as tecnologias de
animação e modelagem 3D envolvidas neste processo, também serão levadas em
conta as recomendações da justiça norte americana para a admissão de animações
forenses, tendo em vista que este é o único país que já possui normas quanto ao
uso deste tipo de tecnologia. São cinco as recomendações que podem ser
traduzidas em questões aplicadas à RSF 3D no sentido de ser avaliado o grau de
atendimento das recomendações estudadas no item 2.5.1. Assim, também se busca
um critério de avaliação de resultados para os exames de RSF 3D.
A primeira versa sobre a autenticidade do trabalho de animações forenses e
recomenda que este seja efetuado baseado em laudos periciais e por profissional
capacitado, detentor de conhecimentos não só na área pericial mas também em
animação e modelagem 3D. Desta recomendação podemos formular duas questões:
1. A RSF 3D está baseada em laudos periciais realizados anteriormente? Quantos
são os laudos? 2. O profissional que efetuou a RSF 3D possui conhecimentos em
animação e modelagem 3D além daqueles necessários para a realização da RSF?
A segunda recomendação é sobre a pertinência do trabalho, deve
demonstrar as dinâmicas e ações envolvidas com os fatos. Deverá contribuir para
comprovar ou refutar a dinâmica dos fatos tida como provável e também, estar em
conformidade com os laudos periciais e com a prova testemunhal. A partir da
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recomendação quanto à pertinência, podemos destacar quatro questões a serem
respondidas: 1. O trabalho de RSF 3D demonstra a dinâmicas dos fatos do crime
estudado? 2. A RSF 3D tende a comprovar a possibilidade ou impossibilidade da
dinâmica dos fatos apresentados? 3. O trabalho possui relação com versões de
testemunhas oculares? 4. O trabalho possui relação com o demonstrado em outros
laudos periciais?
A terceira recomendação se destina a avaliar os aspectos técnicos do
trabalho de animação e modelagem 3D. É preciso avaliar qual a precisão do
levantamento e modelagem 3D do cenário, bem como dos objetos e bonecos
envolvidos nas dinâmicas. Se estas são animadas, simuladas ou são utilizadas as
duas técnicas para demonstrar as dinâmicas dos fatos. Se os programas utilizados
para simular os eventos são confiáveis, possuidores de alguma validação científica.
Ou, ainda, nos casos de animações demonstrativas, se estas estão de acordo com
os cálculos realizados nos laudos periciais. Outro aspecto a ser considerado nesta
recomendação é se a dinâmica apresentada reflete a versão das testemunhas
presenciais e se permite ao espectador/ usuário algum grau de interatividade com o
apresentado na RSF 3D. Desta recomendação, foram formulados mais seis
quesitos: 1. Qual o rigor técnico empregado para o levantamento e modelagem 3D
do cenário e elementos animados? 2. A dinâmica dos fatos é representada,
simulada ou mistura ambas as técnicas? 3. Se for representada, ela obedece às
medidas e cálculos presentes em laudos periciais? 4. Se for simulada, a ferramenta/
programa de simulação possui validação científica? 5. Traduz com fidelidade a
narrativa das testemunhas oculares? 6. Possibilita alguma interatividade? Dá ao
observador a possibilidade de escolher o ângulo de visão da cena?
A quarta recomendação é no sentido das animações serem realizadas
conforme o contexto ao qual se pretende apresentá-las, devem ser o mais isentas
possíveis, evitando elementos apelativos e sentimentais. Músicas de fundo devem
ser evitadas, assim como expressões faciais ou qualquer outro elemento, que dentro
do contexto específico, remetam à pré-julgamentos ou preconceito de qualquer
espécie. A partir da quarta recomendação, são formulados outros quatro quesitos: 1.
Os modelos 3D de humanos apresentam expressões faciais? 2. A RSF 3D possui
algum fundo sonoro? Em caso positivo este tem algum caráter emotivo ou poderia
ser dispensado? 3. A RSF 3D possui algum elemento apelativo ou que remeta a
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qualquer tipo de preconceito ou pré-julgamento? 4. Apresenta qualquer outro
elemento emocional e dispensável?
Por fim, a quinta e última recomendação ocorre no sentido de que os jurados
ou usuários/ espectadores sejam instruídos do que se trata uma RSF 3D. Deve ser
informado que não se trata de uma verdade absoluta e sim, de uma demonstração
gráfica que visa à comprovação ou não de alguma hipótese. Deve ser informada,
também, a confiabilidade da RSF 3D. Esta confiabilidade pode ser mensurada com
as respostas aos quesitos elaborados a partir destas cinco recomendações. A figura
51 mostra o resumo destes quesitos formulados.
Figura 51: Resumo dos quesitos formulados a partir das cinco recomendações para admissão de
animações forenses na justiça norte-americana.

Fonte: a autora
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Estas recomendações servirão como um instrumento de avaliação de
resultados para verificação da RSF 3D quanto a sua utilização para fins de prova
técnica. No entanto, as tecnologias empregadas terão papel fundamental nas
respostas a estas questões.
4.3 VERIFICAÇÃO DA APLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PROPOSTO
A verificação da aplicabilidade do procedimento é dividido em duas etapas.
A primeira descreve o caso de atendimento de RSF selecionado para a aplicação do
procedimento proposto. A segunda etapa descreve a aplicação do procedimento a
partir do caso selecionado.
4.3.1 Caso selecionado para teste do procedimento proposto
Foi selecionado um caso de atendimento de reprodução simulada dos fatos,
atendido pela autora no ano de 2012 enquanto perita criminal do IGP RS.
Tratava-se de uma RSF de uma abordagem policial, precedida de um caso
de roubo, na qual o suspeito de ter roubado um computador portátil acabou por ser
ferido letalmente. Dois projetis transfixaram o corpo da vítima, sendo um o causador
da morte e ambos não foram encontrados na cena do crime. A RSF foi solicitada
para que fossem esclarecidas às condições da morte da vítima, bem como verificar a
possibilidade de identificar os autores dos disparos.
Os nomes e identificações dos envolvidos foram retirados, bem como
qualquer outro elemento que pudesse identificá-los. Nesta etapa, o laudo pericial
relativo ao caso selecionado foi resumido de acordo com o objeto de interesse deste
trabalho, qual seja: o teste de viabilidade do procedimento proposto.
4.3.1.1 Local dos Fatos
Na chegada ao local dos fatos, em ocasião do atendimento da reprodução
simulada, foi constatado que o mesmo fora drasticamente modificado em relação ao
cenário existente na ocasião do fato acontecido. A Imagem 01 ilustra o cenário
encontrado na ocasião da reprodução simulada e encontrado na ocasião dos fatos.
Além da modificação do cenário, o acesso ao interior do terreno palco do
evento estava dificultado pela presença de materiais de construção (Imagem 02).
Fato este que impediu a entrada dos veículos que auxiliariam nas versões
estudadas, prejudicando parte do exame que teve que ser transferido para a via
pública. Para substituir as camionetes que os informantes alegaram estar
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estacionadas em frente a estofaria, foram utilizados veículos de passeio que
estavam disponíveis na ocasião do atendimento.
Imagem 1: Local dos fatos na data da RSF (a, b) e na ocasião do crime (c, d).

Fonte: IGP RS – Fotógrafos Criminalísticos Osvaldo Jose da Costa e Silva e Thiago Chiarelli
Imagem 2: Presença de materiais de construção impedindo a entrada de veículos no terreno.

Fonte: IGP RS – Fotógrafo Criminalístico Osvaldo Jose da Costa e Silva

4.3.1.2 Reprodução Simulada dos fatos
Neste item é descrita a versão do acusado, coletada na ocasião da
reprodução simulada a qual foi a única das quatro versões que forneceu elementos
suficientes para a conclusão pericial.
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Nesta versão, participaram, a partir da esquerda, na Imagem 03 (a):
acusado, substituto da vítima, substituto da Policial Militar, substituto do Policial
Militar.
O acusado relatou que ficou sabendo pelo rádio da viatura que ele dirigia na
ocasião dos fatos sobre um indivíduo trajando jaqueta azul que havia furtado um
notebook em um Bar. Na ocasião, o acusado afirmou que, geralmente, os produtos
furtados eram levados para dois locais, sendo um deles denominado “Beco do Beijo”
e sugeriu ao Sargento que a viatura deslocasse para o local mencionado. E assim
fizeram, na viatura estava o sargento, a soldado e o acusado. Na esquina das Ruas
A e B, segundo o acusado, existia uma estofaria para a qual eram levados muitos
dos objetos furtados na região. Na subida da Rua A, próximo à Rua B avistaram um
indivíduo, cujas características eram semelhantes às descritas pelo rádio da viatura,
sendo que este indivíduo, ao ver a viatura, fugiu (imagem 03 - b) e, então, o acusado
desceu da viatura (imagem 03 - c) e contornou o veículo por trás (imagem 03 - d).
Imagem 3: Fotos da versão do acusado

Fonte IGP RS - Fotógrafo Criminalístico Osvaldo Jose da Costa e Silva

Na sequencia, desceram o sargento e a soldado (imagem 4 - a), sendo que
estes tomaram a direção da Rua B, enquanto que o acusado seguiu na Rua A
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(imagem 4 - b, c), na tentativa de cercar o indivíduo. O acusado seguiu a vítima
(imagem 4 - d) e, ao adentrar no pátio da estofaria, o indivíduo (vítima) largou o
notebook (imagem 4 - e, f). Neste instante, foi necessário fazer uma transposição de
cenário, devido à dificuldade de acesso de veículos ao interior do lote e a
configuração original da estofaria não mais existir.
Imagem 4: Fotos da versão do acusado.

Fonte IGP RS - Fotógrafo Criminalístico Osvaldo Jose da Costa e Silva

Foi feita uma tentativa de reprodução simulada, dentro do possível, da
situação no leito da rua A. Na imagem 4 (g, h) pode-se notar a tentativa de
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transposição de cenário, no momento em que o indivíduo larga o notebook – nas
fotos, a linha pontilhada amarela representa a localização da fachada da estofaria,
em frente a qual ocorreram os disparos. Feita a transposição de cenário, retomou-se
a sequencia dos fatos quando, após largar o objeto (imagem 5 - a, b), o indivíduo
(vítima) avançou no pátio da estofaria (imagem 5 - c, d), tentou abrir a porta do
estabelecimento, não obtendo êxito e escondeu-se atrás de uma camionete
(imagem 6 - a - gol substitui a camionete, nesta situação também verificou-se a
dificuldade de realizar a RSF sem veículos com características semelhantes as dos
veículos envolvidos).
Imagem 5: Fotos da versão do acusado.

Fonte IGP RS - Fotógrafo Criminalístico Osvaldo Jose da Costa e Silva

O acusado alegou que, neste instante, estava muito escuro e ele avançou,
lentamente, enquanto ordenava que o indivíduo saísse e colocasse a mão na
cabeça. Quando o indivíduo saiu, o acusado percebeu que ele portava um facão
(imagem 6 - b), então o acusado ordenou que largasse a arma. O indivíduo não
largou o facão e tentou dar um golpe no acusado (imagem 6 - c, d). Foi quando o
acusado desferiu um disparo de PAF (imagem 6 - e, f) na tentativa de defender-se.
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Ainda segundo o acusado, após o disparo, o indivíduo deu uns passos para trás,
apoiou-se na camionete (imagem 6 - g, h) e deslizou até cair (imagem 7 - a, b, c, d).
Imagem 6: Fotos da versão do acusado.

Fonte IGP RS - Fotógrafo Criminalístico Osvaldo Jose da Costa e Silva
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Imagem 7: Fotos da versão do acusado.

Fonte IGP RS - Fotógrafo Criminalístico Osvaldo Jose da Costa e Silva

Após a coleta da versão do acusado, foi feito um levantamento do cenário.
Para tanto, foi utilizado hodômetro e trena eletrônica.
O resultado foi um desenho técnico, um croqui resultante, no qual foi
posicionada a estofaria, bem como a camionete e vítima. Todas estas localizações
foram baseadas nas informações prestadas pelo próprio acusado. Outros aspectos
relevantes do cenário também foram registrados no croqui, tais como: largura das
vias, perímetro da edificação da estofaria (conforme a síntese do descrito pelos
participantes da RSF), localização dos pontos de iluminação artificial, visto que os
fatos ocorreram a noite, equipamentos urbanos e vegetações de médio e grande
porte constatadas no entorno.
A figura 52 mostra o resultado do levantamento efetuado.
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Figura 52: Levantamento efetuado no local dos fatos e localizações no cenário conforme versão do
acusado.

Fonte IGP RS - Desenhista Jorge Campos
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4.3.1.3 Considerações técnicas
Após a demonstração das versões das testemunhas e do acusado, foram
feitas algumas considerações técnicas pertinentes aos laudos periciais anteriores à
RSF, o laudo de necropsia e laudo pericial do pronto atendimento ao local de crime.
No Auto de Necropsia foi destacado que na região infra-escapular esquerda
havia uma ferida arredondada, de bordos invertidos e contundidos, medindo 0,8 cm
de diâmetro, apresentando as características próprias dos orifícios de entrada
produzidos por projétil de arma de fogo (ferida perfuro contusa), nos tiros de longa
distância e batizado pelos legistas como PAF 01. Além deste ferimento, na região
peitoral direita foi constatado um orifício arredondado e evertido, medindo 1,0 cm de
diâmetro, típico dos orifícios de saída dos projéteis de arma de fogo. Também, na
região posterior do terço distal do antebraço direito foi constatado outro orifício
arredondado e evertido, medindo 1,0 cm de diâmetro, típico dos orifícios de saída
dos projéteis de arma de fogo – PAF 02. E, ainda, na face Antero-medial no terço
distal do mesmo antebraço, um orifício arredondado e evertido, medindo 1,2cm de
diâmetro, típico dos orifícios de saída dos projetis de arma de fogo.
Os legistas concluíram que o projétil 01 penetrou na região infra-escapular
esquerda, transfixou pulmões e coração e se exteriorizou na região peitoral direita,
com trajeto de trás para frente, da esquerda para a direita e de baixo para cima,
causando hemorragia interna e consequente morte. Concluíram, também que o
trajeto do projétil que atingiu o antebraço direito, foi de trás para frente, de cima para
baixo e da direita para a esquerda e não contribuiu para a morte.
No laudo pericial de local de crime, foi constatado que a vítima foi alvejada
por, no mínimo, dois disparos de arma de fogo e a morfologia das manchas de
sangue na placa do veículo são indicativas que a vítima estaria posicionada neste
local no momento em que sofreu o disparo em questão.
Analisados todos os laudos periciais realizados anteriormente, juntamente
com os dados obtidos com a demonstração da versão do acusado, foi possível
encontrar um resultado para o exame de RSF.
4.3.1.4 Resultados da RSF
Na sequência de fotos que ilustram a demonstração do acusado sobre como
os fatos ocorreram foi possível registras as posições dele e da vítima durante os
disparos. Assim, foi possível constatar que as posições e atitudes informadas pelo
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acusado, como sendo dele e da vítima, configuram um disparo com trajetória de
projetil de arma de fogo (PAF) compatível com o trajeto de um dos PAF que
atingiram a vítima (imagem 08), denominado pelos legistas de PAF 02, o qual, ainda
segundo os legistas, não contribuiu para a morte da vítima. A versão do acusado,
assim como a dos demais participantes, não explica como a vítima foi atingida pelo
outro projetil de arma de fogo (PAF 01), o qual foi o causador de sua morte.
Imagem 8: Posições e atitudes do acusado e da vítima, segundo Marcel e trajetória de PAF - seta
amarela - compatível com o trajeto do PAF 02.

Fonte IGP RS - Fotógrafo Criminalístico Osvaldo Jose da Costa e Silva

Assim, a conclusão do laudo de RSF foi de que a versão do acusado
apresentava elementos compatíveis com as provas e evidências coletadas, porém
não explicava como a vítima foi atingida pelo outro projetil de arma de fogo (PAF 01),
o qual foi o causador de sua morte e descreveu trajeto de trás para frente, da
esquerda para a direita e de baixo para cima.
Os

demais

participantes

também

não

apresentaram

versões

que

possibilitasse alguma inferência sobre como ocorreu o disparo que causou a morte
da vítima.

4.3.2 Aplicação do procedimento
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Neste item, é aplicado o procedimento proposto ao caso selecionado. As
etapas da proposta de procedimento para a RSF 3D são aplicadas à RSF já
efetuada, tornando-a, assim, uma RSF 3D. Como se trata de uma RSF já concluída,
a aplicação do procedimento acontece no sentido de teste de aplicabilidade e,
também, para a comparação dos resultados obtidos na RSF 3D em relação ao
procedimento tradicional de RSF.
4.3.2.1 Identificação e análise das versões de testemunhas oculares
Foram identificadas três testemunhas presenciais, além do acusado. As
testemunhas não chegaram a presenciar todos os acontecimentos que culminaram
na morte da vítima. Apenas o acusado era capaz de narrar e demonstrar todo o
evento. No termo de declarações prestado à autoridade policial, o acusado contou,
em detalhes como foi a abordagem policial que culminou na morte da vítima, um
assaltante que fugia da polícia militar. No Anexo 01 é apresentado o depoimento do
acusado, no qual foram omitidos os nomes e outros dados que pudessem identificar
os envolvidos.
4.3.2.2 Análise dos laudos periciais
Juntamente

com

as

versões

de

testemunhas

e

acusados,

foram

encaminhados os laudos de necropsia da vítima e de levantamento de local de
crime. Tanto no primeiro quanto no segundo, foi constatado que a vítima foi alvo de
dois disparos de arma de fogo. No item 5.1.3 foi apresentada a análise completa dos
laudos. No Anexo 3 é apresentado o laudo de necropsia, no qual foram omitidos
todos os dados que permitissem a identificação da vítima.
4.3.2.3 Estudo/ conhecimento do tipo de cenário a ser modelado em 3D
No laudo de levantamento de local de crime constavam fotos nas quais era
possível identificar que o local a ser modelado era ao ar livre, em frente a uma
estofaria. Tratava-se de terreno plano e seriam necessários, também, modelos 3D
de automóveis. A imagem 9 mostra as fotografias obtidas na ocasião do
levantamento do local de crime.
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Imagem 9: Fotografias do local dos fatos na ocasião do levantamento de local de crime

Fonte: IGP RS

4.3.2.4 Planejamento da RSF
Após a leitura do material enviado para estudo, a RSF foi planejada para que
fossem intimadas seis pessoas no sentido de apresentação à perita designada. Foi
necessária a utilização de duas armas curtas e uma arma longa, todas
desmuniciadas, bem como de um simulacro de arma branca (facão). Foi solicitada a
disponibilização de dois veículos semelhantes às camionetes contatadas na Imagem
9.
4.3.2.5 Seleção de procedimentos e tecnologias para o levantamento do
cenário
Para o levantamento do local dos fatos, foram selecionados os instrumentos
de medição, tais como trena, odômetro manual e trena eletrônica.
4.3.2.6 Atendimento da RSF e levantamento do cenário
Na ocasião do atendimento da RSF, foi constatada a total alteração do
cenário dos fatos conforme a data dos fatos. Outra constatação foi a dificuldade de
acesso de veículos ao terreno onde o crime ocorreu. Este fato restringiu a realização
do exame que precisou ser feito na via pública, ao lado do endereço onde ocorreu o
crime. Outro fator que prejudicou a reprodução simulada do cenário foi a não
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disponibilização dos veículos solicitados (camionetes) e veículos diferentes
precisaram ser utilizados.
Das seis pessoas intimadas para apresentarem-se na ocasião do exame
pericial, somente cinco compareceram. Destas cinco pessoas, quatro afirmaram que
presenciaram os fatos. Entretanto, somente a versão do acusado apresentou dados
possíveis de serem analisados e confrontados com os laudos periciais.
4.3.2.7 Análises das versões coletadas x laudos periciais
Conforme a descrição dos legistas sobre os trajetos de PAF que atingiram a
vítima, foi possível fazer uma representação tridimensional destes trajetos no
programa 3D Studio Max®. Cada trajeto foi representado por setas de cores
diferentes, indicativas do sentido e direção descrita por cada projetil no corpo da
vítima. A vítima foi representada por um modelo tridimensional masculino, obtido
gratuitamente no site http://3domawe.tistory.com/entry/Male-Body-Free-3D-Model. A
figura 53 mostra esta representação tridimensional do conjunto vítima e trajetos de
PAFs que a atingiram.
Figura 53: Representação 3D da vítima e trajetos de PAF que a atingiram.

Fonte: a autora
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Após esta interpretação feita a partir do laudo de necropsia, ainda no 3D
Studio Max®, foi lançado mão do recurso Biped que cria uma estrutura articulada,
muito semelhante ao sistema de articulações do corpo humano com limitações de
movimento compatíveis com seres humanos sem necessidades especiais quanto à
locomoção. Com o bípede criado, este foi ajustado para que obedecesse às
dimensões de um homem de mesma estatura da vítima (1,77m) e bem
compleiçoado, conforme a descrição do laudo de necropsia. O resultado da
representação 3D da vítima e trajetos de PAFs que a atingiram, serviu para ajudar
no ajuste final do bípede, pois este foi ajustado conforme as proporções do boneco
que representava a vítima. A Figura 54 mostra o bípede ajustado conforme as
proporções do boneco humano e com as setas representativas dos trajetos de PAFs
que atingiram a vítima.
Figura 54: Bípede ajustados conforme a estatura da vítima e proporções do ser humano, juntamente
com as setas representativas dos trajetos de PAFs que atingiram a vítima.

Fonte: a autora
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Assim, tendo o bípede ajustado conforme estatura e compleição da vítima,
foi possível excluir o boneco 3D usado para representar a vítima e obter o conjunto
bípede e setas indicativas dos trajetos de PAFs que atingiram a vítima (figura 55).
Cada seta indicativa de PAF foi fixada à parte do corpo correspondente no bípede
com o recurso "select and link" do 3D Studio Max®.
Figura 55: Bípede ajustado e com as setas indicativas dos trajetos de PAFs que atingiram a vítima.

Fonte: a autora.
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Com o conjunto bípede e setas indicativas dos trajetos de PAFs que
atingiram a vítima (figura 61) pronto, foi possível ajustá-lo conforme as posições e
atitudes descritas e demonstradas pelo acusado, na ocasião do atendimento pericial,
como sendo às do momento do disparo desferido por ele e que atingiu à vítima. Para
tanto, a imagem 08 foi utilizada como imagem de fundo, com os recursos "viewport
background" e "show backgrond" disponíveis nas viewports do 3D Studio Max® . Na
figura 56, pode ser visto o bípede com atitudes e posições compatíveis com o
demonstrado pelo acusado como sendo as da vítima no momento em que foi
atingida por disparo de PAF desferido pelo acusado.
Figura 56: bípede com atitudes e posições compatíveis com o demonstrado pelo acusado como
sendo as da vítima no momento em que foi atingida por disparo de PAF desferido pelo acusado.

Fonte: a autora

Após o ajuste de posições e atitudes da vítima, conforme a versão do
acusado, o próximo passo foi ajustar as posições e atitudes deste, utilizando-se o
mesmo procedimento. A figura 57 mostra os bípedes com atitudes e posições
compatíveis com o demonstrado pelo acusado como sendo as dele e da vítima no
momento em que foi deflagrado o disparo de PAF. Nesta análise, foi possível
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verificar que as atitudes e posições informadas pelo acusado são compatíveis com o
trajeto descrito pelos legistas como sendo o do PAF 02 (seta azul), o qual atingiu o
braço direito de vítima. Entretanto, não explica o trajeto descrito pelos legistas como
sendo o do PAF 01 que causou a morte da vítima.
Figura 57: bípedes com atitudes e posições compatíveis com o demonstrado pelo acusado como
sendo as dele e da vítima no momento em que foi deflagrado o disparo de PAF.

Fonte: a autora

4.3.2.8 Conclusão da RSF
Feita a análise das figuras 59 e 60, foi possível chegar à mesma conclusão
da RSF, a de que a versão do acusado era compatível com o trajeto descrito pelos
legistas como sendo o do PAF 02 - aquele que atingiu o braço direito da vítima - seta
azul. E, também, a de que esta versão não explica como a vítima foi atingida pelo
PAF 01, causador de sua morte e com trajeto representado pela seta rosa.
Entretanto, com a análise dos trajetos em 3D somado ao conjunto bípede e
trajetos representados por setas inserido e posicionado de acordo com a fotografia
obtida na ocasião da RSF, bem como tendo sido ajustado este conjunto para que
estivesse de acordo com as atitudes e posições informadas pelo acusado, é possível
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constatar que o autor do disparo causador do PAF 01 estava posicionado atrás da
vítima. Na conclusão pericial do laudo de levantamento de local de crime, consta a
afirmação de que a vítima foi alvo de disparos quando estava junto à parte posterior
do veículo no qual o corpo foi encontrado próximo, tendo como base as manchas de
sangue constatadas na parte posterior deste veículo.
Sendo assim, foi possível simular uma provável dinâmica para os fatos,
considerando a versão do acusado como verdadeira, na qual a vítima teria recebido
o primeiro disparo conforme o narrado e demonstrado na RSF e o segundo quanto à
vítima estaria junto à camionete estacionada.
Esta análise não ofereceu elementos suficientes para afirmar quem teria sido
o autor do segundo disparo. Poderia ser o acusado ou qualquer outro que estivesse
presente e armado naquele momento.
4.3.2.9 Modelagem 3D do cenário
Embora as fotografias do levantamento pericial de local de crime não
tenham sido obtidas com os devidos cuidados necessários para uma reconstrução
fotogramétrica, na data de atendimento da RSF foi possível obter algumas medidas
de elementos que permaneceram inalterados, tais como localização dos postes de
energia elétrica, dimensões do passeio público e leito viário, localização e
dimensões da parada de ônibus, bem como as divisas do lote – vide figura 52.
Ainda assim, as fotografias do levantamento pericial do local de crime não
eram suficientes para uma reconstrução fiel do cenário, no tocante às dimensões e
localização da edificação existente naquela época.
Foi necessária a utilização de imagens disponíveis no Google Earth®,
obtidas por satélites em data próxima ao acontecimento dos fatos e na qual ainda
não havia sido destruída a edificação em questão. A figura 58 mostra a localização
da edificação que foi destruída no intervalo de tempo entre o levantamento pericial
de local de morte e o atendimento da RSF. Nesta figura 58 o perímetro do terreno
onde os fatos ocorreram foi marcado com traçado amarelo para facilitar o
entendimento.
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Figura 58: Localização da edificação que foi destruída

Fonte: Google Earth®, editado pela autora

Após, no programa SketchUp® foi utilizado o recurso Add Location que
proporciona a inserção direta e em escala de imagens do Google® dentro da área de
trabalho do programa.
O SketchUp® criou dois objetos nos quais foram aplicadas as texturas de
imagem de satélite do Google®, sendo que um dos objetos tratava-se de um plano e
o outro possuía um relevo que correspondia, aproximadamente, ao relevo do local
periciado/ adicionado.
Desta forma, foi possível a modelagem do local com as medidas levantadas
na ocasião do atendimento da RSF e com relevo aproximado ao existente no terreno
e entorno. A figura 59 mostra o início da modelagem com o traçado 2D feito em cima
do objeto planificado.
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Figura 59: Início da modelagem com o traçado 2D feito em cima do objeto planificado.

Fonte: a autora

Então, foi criado outro plano, no qual foi aplicada a imagem (figura 63) do
Google Earth®, correspondente à situação do terreno mais próxima à data dos fatos.
Ajustando esta imagem/ textura para que ficasse na escala das dimensões do
terreno, foi possível determinar o perímetro aproximado da edificação que foi
demolida. A figura 60 mostra a imagem do Google Earth® ajustada e o perímetro da
edificação em 2D, conforme a imagem.
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Figura 60: Imagem do Google Earth® ajustada e o perímetro da edificação em 2D, conforme a
imagem.

Fonte: a autora

Com estes dados, foi possível modelar a edificação a partir das fotografias
obtidas na ocasião do levantamento pericial, embora de forma aproximada e não
exata. Foi possível, também, a modelagem de outros elementos importantes no
cenário, tais como a cerca que dividia o lote, a parada de ônibus e os postes de
energia elétrica. Foram inseridos dois veículos semelhantes aos que estavam
estacionados no terreno na época dos fatos - estes modelos 3D foram obtidos no
site sketchup.google.com/3dwarehouse/. A figura 61 mostra o resultado final da
modelagem do cenário com os principais elementos que influenciam no
entendimento da dinâmica dos fatos.
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Figura 61: Resultado final da modelagem do cenário em 3D

Fonte: a autora

Tendo o cenário modelado em 3D, ainda eram necessários outros objetos
envolvidos no evento, tais como: um facão, uma pistola e uma viatura da polícia
militar. Estes objetos foram obtidos no site sketchup.google.com/3dwarehouse.
Sendo que o objeto que foi utilizado para representar a viatura foi editado, a cor foi
trocada para que ficasse correspondente à cor utilizada nas das viaturas da polícia
militar. A figura 62 mostra estes objetos.
Figura 62: Objetos 3D que foram utilizados na RSF 3D.

Fonte: a autora
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Todos os objetos e o cenário foram importados pelo programa 3D Studio
Max®, no qual foi possível ajustar os parâmetros de iluminação para que estes
ficassem compatíveis com o horário dos fatos e iluminação artificial existente na
época, bem como permitiu que fossem feitas as animações da RSF 3D.
4.3.2.10

Animações/ dinâmicas/ cinemáticas da RSF 3D

A animação feita sobre a dinâmica dos fatos, considerando a versão do
acusado como verdadeira, consistiu na demonstração das prováveis posições da
vítima e atirador quando a primeira teria sido alvo do disparo de PAF que resultou na
sua morte, ou seja o disparo de PAF 01 descrito pelos legistas no auto de necropsia.
Para tanto, o conjunto bípedes, trajetos, atitudes e posições -mostrado na
figura 57 - foi inserido no arquivo do cenário 3D, dentro do programa 3D Studio
Max®. Outros ajustes também foram feitos, com a inserção de objetos importantes
para a RSF 3D, tais como o modelo 3D da viatura, da pistola e da faca. A figura 63
mostra o cenário finalizado junto com os bípedes nas posições compatíveis com o
demonstrado pelo acusado. Sendo que, nesta figura, o bípede verde representa o
acusado e o bípede branco representa a vítima.
Figura 63: cenário finalizado junto com os bípedes nas posições compatíveis com o demonstrado pelo
acusado.

Fonte: a autora
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Com estes elementos dentro do cenário virtual, o próximo passo foi a
animação dos movimentos da vítima até cair, conforme o demonstrado pelo acusado
na ocasião da RSF e registrado nas fotos que compõem a imagem 07. Para tanto, o
bípede que representa a vítima foi animado com a técnica simples de animação
quadro por quadro. Já os passos e movimentos do bípede que representa o acusado
foram amimados com as técnicas de animação quadro por quadro aliada à técnica
de biped foods steps, disponível no 3D Studio Max®. A figura 64 mostra a animação
de movimentos da vítima e acusado - principais quadros - até a que a primeira caiu.
Figura 64: Animação de movimentos da vítima e acusado - principais quadros.

Fonte: a autora
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Na animação de movimentos do acusado e da vítima, foram mantidas as
setas que representavam os trajetos dos disparos de PAF. Assim, foi possível
determinar a posição provável do atirador causador do disparo que causou a morte
da vítima. As manchas de sangue constatadas na parte frontal da camionete
próximo da qual a vítima foi encontrada morta, na ocasião de levantamento de local
de crime, foram os elementos que levaram à conclusão do local onde ouve o disparo
fatal. Ou seja, a vítima foi alvo do disparo de PAF 01 quanto estava com o ventre
encostado (ou muito próximo) na parte frontal da camionete. A figura 65 mostra o
primeiro e o último quadro do intervalo de animação da provável posição da vítima
quando esta foi alvo do disparo de PAF 01. Nesta figura, o bípede vermelho
representa o autor do disparo de PAF 01.
Figura 65: Primeiro e o último quadros do intervalo de animação da provável posição da vítima
quando esta foi alvo do disparo de PAF 01.

Fonte: a autora

Assim, ficou concluída a animação representativa da provável dinâmica dos
fatos (RSF 3D), considerando-se a versão do acusado como verdadeira, juntamente
com as provas e vestígios descritos nos laudos de necropsia e de levantamento de
local de crime. Ficou mantidos um bípede para casa disparo de PAF e as setas
respectivas dos trajetos. Estes dois bípedes representando cada atirador dos
disparos não significam que estes tenham sido efetuados por pessoas diferentes.
4.3.2.11

Apresentação da RSF 3D

Tendo sido feita a animação da dinâmica dos fatos relativos aos disparos de
PAF que atingiram a vítima, o passo seguinte foi a preparação da apresentação da
RSF 3D. Os disparos de PAF eram os elementos que precisavam ser destacados ao
destinatário da RSF 3D. A interação com o cenário permitiria uma melhor
observação dos fatos e, consequentemente, um melhor entendimento dos
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acontecimentos explicados na animação. Desta forma, foi feita a opção por uma
apresentação em linguagem VRML, pois esta alia a simplicidade de elaboração à
efetividade do resultado, permitindo um resultado efetivo quanto à interação com o
cenário e facilidade de manuseio para o usuário final.
Alguns comandos VRML, disponíveis no 3D Studio Max®, foram necessários
para a adaptação da animação à linguagem de programação. O primeiro a ser
utilizado foi o comando Background, o qual teve a função de tornar o plano de fundo
do cenário compatível com o horário dos fatos. Para tanto, foram atribuídas às cores
em degrade de tons de azul e azul escuro. Após, foi utilizado o comando NavInfo,
com o tipo de interação para o modo caminhada e atribuindo uma velocidade de 1 m
(um metro). É importante ressaltar que a altura (avatar size) precisou coincidir com a
altura em que a câmera 01 estava posicionada em relação ao solo do cenário para
que não houvesse conflitos quando o observador iniciasse o passeio virtual. A figura
66 mostra as configurações dos comandos Background e NavInfo.
Figura 66: configurações dos comandos Background e NavInfo.

Fonte: a autora

Como o cenário era bastante extenso, foram criados cinco boxes e aplicado
a estes um material qualquer com opacidade zero, para que servissem como limite
de navegação, desta forma o risco do observador se perder no cenário ficou extinto.
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Definidos estes parâmetros iniciais, para facilitar a compreensão do
espectador, o trabalho foi estruturado deforma a permitir que o observador
interagisse com o cenário e pudesse, também, isolar elementos importantes. Assim,
os arquivos VRML foram divididos da seguinte forma: arquivo com animação, no
qual foi possível mostrar as atitudes de posições do(s) atirador (es) e vítima; o que
demonstra as posições e atitudes do atirador e vítima para o evento disparo de PAF
02; arquivos que demonstram um intervalo de posições e atitudes prováveis para o
atirador e vítima na ocasião do evento disparo de PAF 01. O comando Anchor serviu
para fazer a ligação entre esta divisão. Foi aplicado um Anchor no objeto que
representava o terreno onde ocorreu o crime, este comando permite ao observador
acessar o arquivo dinamicaFatos.wrl no qual existe a possibilidade de interação com
o cenário enquanto são demonstradas as posições e atitudes dos envolvidos. Outro
Anchor foi aplicado no objeto que representa a cabeça do atirador verde, ao clicar
neste o observador pode visualizar a primeira posição provável para o atirador
(vermelho) do disparo de PAF 01. No atirador rosa, foi atribuído Anchors nos objetos
que representam a cabeça e pélvis. O primeiro possibilita que o observador visualize
a próxima posição provável deste atirador, enquanto que o segundo permite
visualizar a posição provável anterior. No total, foram cinco as posições prováveis
representadas para o atirador rosa. Por fim, foi atribuído outro comando Anchor para
o objeto que representava a cabeça da vítima, ao clicar neste objeto o observador
poderá visualizar a posição provável do atirador (verde) do PAF 02. A figura 67
mostra os vínculos efetuados com o comando Anchor entre os arquivos e a figura 68
o resultado obtido.
Figura 67: Vínculos efetuados com o comando Anchor.

Fonte: a autora
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Figura 68: Resultado obtido com o comando Anchor.

Fonte: a autora

Além dos arquivos em VRML, foram gerados quatro vídeos a partir das
animações feitas no 3D Studio Max®.
Todos os vídeos foram editados no programa Adobe Flash® para que
pudessem ser controlados com botões de parar, avançar e recuar quadros, bem
como executar. Após as edições, os arquivos foram publicados no formato
Shockwave Flash (swf), próprio para ser utilizado em páginas HTML. A figura 69
mostra o quadro inicial dos quatro vídeos com os botões resultantes da edição no
Adobe Flash®.
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Figura 69: Quadro inicial dos quatro vídeos com os botões resultantes da edição no Adobe Flash®.

Fonte: a autora

A etapa final consistiu na elaboração de um site no formato HTML específico
para a apresentação da RSF 3D. Para tanto, foi utilizado o programa NVU® que é um
aplicativo do tipo software livre e de fácil operação. Primeiro, foi criada uma página
modelo, na qual foi inserida uma imagem de logotipo para a RSF 3D e mais outras
cinco imagens logo abaixo, com os dizeres: "vídeo 01", "vídeo 02", "vídeo 03", "vídeo
04" e "interativo". Também foram inseridas imagens com os créditos no rodapé do
site. Além disso, para cada imagem foi atribuído um link específico. Para a imagem
de logotipo da RSF 3D, foi utilizado o link "index.html" - arquivo da página inicial.
Para cada uma das outras cinco imagens, foram atribuídos os links "video01.html",
"video02.html", "video03.html", "video04.html" e "interativo.html".
A página inicial do site, denominada "index.html", foi destinada para dar a
instrução ao observador no sentido de o trabalho não se tratar de verdade absoluta
dos fatos e sim de uma análise a partir da versão do acusado e de laudos periciais.
Orienta também, quanto à colocação de dois atiradores nas imagens e explica que o

159

boneco representam posições possíveis para os atiradores nas ocasiões dos
disparos de PAF que atingiram a vítima, as quais não excluem a possibilidade de ter
sido uma única pessoa a efetuar tais disparos. A figura 70 mostra o layout final da
página inicial (index.html).
Figura 70: layout final da página inicial (index.html)

Fonte: a autora

A página denominada "video01.html" permite ao observador acessar o
primeiro vídeo gerado a partir das animações feitas no 3D Studio Max®. O mesmo
ocorre com as páginas denominadas "video02.html", "video03.html" e "video04.html".
Para cada uma destas páginas foi embarcado um dos vídeos editados no Adobe
Flash® e publicados no formato Shockwave Flash (swf). A figura 71 detalha o código
utilizado para embarcar os vídeos nas páginas e a figura 72 mostra o resultado final,
com os vídeos embarcados.
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Figura 71: Código utilizado para embarcar os vídeos nas páginas

Fonte: a autora
Figura 72: Resultado final - com os vídeos embarcados.

Fonte: a autora

Por último, a página denominada "interativo.html" dá acesso aos arquivos
VRML, os quais permitem a interação com o cenário e análise isolada de elementos.
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Nesta página, o arquivo dinamicaFatos.wrl foi embarcado na tabela de conteúdo.
Uma vez acessado o primeiro arquivo VRML, este manteve todos os links feitos com
o comando Anchor e sua estrutura de navegação. A figura 73 detalha o código
utilizado para embarcar arquivos VRML na página e a figura 74 mostra o resultado
final obtido.
Figura 73: Código utilizado para embarcar arquivos VRML.

Fonte: a autora
Figura 74: Resultado final obtido com arquivos VRML embarcados

Fonte: a autora
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo, são apresentados dois critérios de avaliação utilizados para
verificação do procedimento proposto, mediante os resultados obtidos a partir do
teste de aplicabilidade. O primeiro critério foi a comparação entre os exames de RSF
e de RSF 3D, no qual foram avaliados seis parâmetros. O segundo critério consistiu
na resposta aos quesitos formulados no quarto capítulo para avaliação de resultados
de uma RSF 3D. Tendo sido atendidos satisfatoriamente os critérios de avaliação, o
procedimento proposto é apresentado, ao final deste capítulo, em sua versão
definitiva.
5.1 COMPARAÇÃO ENTRE OS EXAMES DE RSF E RSF 3D
Para fins de verificação dos aspectos positivos e negativos da utilização do
procedimento proposto para RSF 3D, foram elencados seis tipos de comparações
entre os exames de RSF e RSF 3D aplicados ao caso estudado: 1. Métodos e
procedimentos; 2. Equipamentos e tecnologias necessárias; 3. Dependência de
levantamentos e resultados de outros exames periciais; 4. Possibilidade de
realização de novos exames para análises de versões; 5. Possibilidades de novos
resultados quanto à finalidade de exames de RSF descrita no CPP; 6. Possibilidade
de substituição total da RSF tradicional por exames de RSF 3D. A partir do resultado
destas comparações, foram relacionados os estudos que deverão ser efetuados
para melhoria e complementação da sistematização dos procedimentos propostos.
Quanto aos métodos e procedimentos, é possível afirmar que o
procedimento proposto apresentou uma solução unificada tanto para a RSF quanto
para a RSF 3D. Conforme o item 2 deste trabalho, não existe um procedimento
único para os exames de RSF realizados no Brasil. Existem algumas sugestões de
procedimentos, adotadas conforme o entendimento de cada perito. O procedimento
proposto unificou estas sugestões e agregou procedimentos de animações forenses,
resultando numa proposta de procedimento que pode servir tanto para RSF quanto
para RSF 3D.
O procedimento proposto exigiu equipamentos e tecnologias adequados ao
levantamento e modelagem 3D, bem como para animações e simulações de
movimento. Tais equipamentos não foram exigidos para a realização da RSF, para a
qual foi necessário, apenas, aqueles para o levantamento métrico do local estudado.
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A partir do teste de aplicabilidade do procedimento proposto, foi possível
constatar que este se apresentou mais dependente de levantamentos e resultados
de outros exames periciais do que o exame de RSF estudado.
Na RSF 3D, a falta de levantamento topográfico preciso do local de crime,
aliado a procedimentos de fotogrametria, interferiram na precisão da reconstrução
3D do cenário. Foi necessária a utilização de imagens de satélites, recursos do
programa SkechUp® aliados aos recursos do Google Maps®, bem como a utilização
de fotografias da época dos fatos de forma aproximada, sem que tenham sido
obtidas para a reconstrução fotogramétrica do local. A falta de registros fotográficos
e fotogramétricos relativos ao corpo da vítima e respectivas lesões, descritos no
laudo de necropsia também interferiram no exame de RSF 3D, pois foi preciso uma
interpretação aproximada mediante análise da constatação dos legistas. Em relação
ao próprio exame de RSF, a falta de utilização de tecnologias de captura de
movimento ou de fotogrametria para a modelagem 3D das posições e atitudes
importantes para a animação da dinâmica, resultou numa falta de precisão no
momento de transpor tais posições e atitudes para o ambiente virtual.
Uma das grandes vantagens do procedimento proposto, foi a possibilidade
de realização de novos exames para análise da versão do acusado. Enquanto que
na RSF apenas ocorreu uma análise visual das fotografias obtidas em conjunto com
a interpretação dos trajetos constatados pelo médico-legista, na RSF 3D foi possível
representar estes trajetos em ambiente virtual, bem como um modelo humano
compatível com a altura e compleição da vítima. A partir destas representações e
modelagens, foi possível analisar em ambiente virtual a versão do acusado e inferir
quanto à ocorrência do disparo de PAF não descrito na versão do acusado.
Entre as desvantagens do procedimento proposto está o custo relativo a
equipamentos e recursos humanos envolvidos. Para a realização de uma RSF 3D é
necessário a utilização de computadores e equipamentos específicos, bem como
programas de computador que possibilitem a prática de modelagem 3D, animações
3D e apresentações de imagens. Para o manuseio destes equipamentos,
computadores e programas computacionais é necessário o treinamento dos
profissionais envolvidos ou que estes já apresentem conhecimentos específicos para
tanto.
A tabela 7 sintetiza a comparação entre os exames de RSF e RSF 3D.
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Tabela 7: sintetiza a comparação entre os exames de RSF e RSF 3D.

Fonte: a autora

5.2 RESPOSTAS AOS QUESITOS PARA AVALIAÇÃO DE RSF 3D
Com a verificação da aplicabilidade do procedimento proposto concluído, foi
possível responder às questões formuladas no Item 4.5. Assim, a RSF 3D foi
submetida aos questionamentos quanto à autenticidade, pertinência, precisão, valor
probatório e instrução aos jurados para fins de avaliação do resultado.
Para o parâmetro de autenticidade, foram formulados dois quesitos. O
primeiro, questionada se a RSF 3D está baseada em laudos periciais e quantos são
estes laudos. O segundo, se o profissional que efetuou a RSF 3D possui
conhecimentos em animação e modelagem 3D além daqueles necessários para a
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realização da RSF. Ambos foram atendidos pelo teste de aplicabilidade, pois a RSF
3D foi efetuada baseada em dois laudos periciais, o laudo de necropsia e o laudo de
levantamento de local de crime. Além disso, a autora foi responsável pelo trabalho
de animação e modelagem 3D que constituíram a RSF 3D, bem como os trabalhos
de programação em VRML e HTML que permitiram a interatividade na
apresentação. Desta forma, o resultado do teste de aplicabilidade quanto à
autenticidade da RSF 3D foi satisfatório.
Quanto à pertinência do trabalho, ou seja se este contribuiu para provar ou
afastar possibilidades, foram quatro os quesitos respondidos, sendo que este
resultado também foi satisfatório:
•

O trabalho de RSF 3D demonstra a dinâmica dos fatos do crime

estudado? Sim, demonstrou a dinâmica provável dos fatos que culminaram na
morte da vítima, alvo de dois disparos de PAF;
•

A RSF 3D tende a comprovar a possibilidade ou impossibilidade da

dinâmica dos fatos apresentados? Sim, demonstrou que a versão do acusado
era compatível com os laudos periciais e apresentou a possibilidade provável
de ocorrência de disparo de PAF não explicado pelo acusado;
•

O trabalho possui relação com versões de testemunhas oculares? Sim,

apresentou relação com a versão apresentada pelo acusado;
•

O trabalho possui relação com o demonstrado em outros laudos

periciais? Sim, apresentou relação com o demonstrado no laudo de necropsia e
laudo de levantamento de local de crime.
Quanto à precisão da RSF 3D, foram seis os quesitos destinados avaliar os
aspectos técnicos do trabalho de animação e modelagem 3D. Foi possível responder
a todos, descrevendo os procedimentos técnicos que puderam ser adotados para a
elaboração do trabalho:
•

Qual o rigor técnico empregado para o levantamento e modelagem 3D

do cenário e elementos animados? O levantamento e modelagem 3D do
cenário foi aproximado, pois este já não existia tal qual na ocasião do crime
quando do atendimento da RSF. Foram utilizadas técnicas de levantamento
convencionais, com uso de trenas métricas e eletrônicas aliadas às de
fotogrametria. Estas também foram aproximadas em função das fotografias da
época do crime não terem sido obtidas conforme as recomendações da
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técnica. As animações de movimento foram efetuadas de acordo com atitudes
e posições informadas pelo acusado como sendo as dele e da vítima na
ocasião de um dos disparos, bem como também foram utilizados os
parâmetros dos trajetos de PAF informados no laudo de necropsia. Assim, foi
empregado todo o rigor técnico possível para o levantamento e modelagem 3D
do cenário. Igual esforço foi empregado para os elementos animados;
•

A dinâmica dos fatos é representada, simulada ou mistura ambas as

técnicas? A dinâmica dos fatos foi representada;
•

Se for representada, ela obedece às medidas e cálculos presentes em

laudos periciais? Sim, obedeceu aos dados informados nos laudos de
necropsia e de levantamento de local de crime;
•

Se for simulada, a ferramenta/ programa de simulação possui

validação científica? Não foram utilizadas técnicas de simulação no teste de
aplicabilidade efetuado;
•

Traduz com fidelidade a narrativa das testemunhas oculares? Sim,

traduz a narrativa do acusado para o momento em que este afirmou ter
efetuado disparo de PAF contra a vítima;
•

Possibilita alguma interatividade? Dá ao observador a possibilidade de

escolher o ângulo de visão da cena? Sim, possibilitou ao observador passear
pela cena virtual do crime e escolher parâmetros isolados de análise.
A quarta recomendação era no sentido do valor probatório, pois visa avaliar
se as animações são mais isentas possíveis, evitando elementos apelativos e
sentimentais. Foram quatro os quesitos respondidos e para todos os resultado do
teste foi positivo:
•

Os modelos 3D de humanos apresentam expressões faciais? Não,

foram utilizados modelos 3D de bípedes em substituição de modelos 3D de
humanos;
•

A RSF 3D possui algum fundo sonoro? Em caso positivo este tem

algum caráter emotivo ou poderia ser dispensado? Não possui fundo sonoro
algum;
•

A RSF 3D possui algum elemento apelativo ou que remeta a qualquer

tipo de preconceito ou pré-julgamento? O trabalho não possui elementos
apelativos;
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•

Apresenta qualquer outro elemento emocional e dispensável? Não.

Por fim, a quinta e última recomendação é no sentido de que existam
instruções para esclarecimento de que a RSF 3D não se trata de uma verdade
absoluta e sim, de uma demonstração gráfica para a comprovação ou não de
alguma hipótese. Foi inserido na página inicial do site de apresentação da RSF 3D
uma instrução quanto a esta recomendação, bem como outras relativas ao correto
entendimento do resultado. A figura 75 sintetiza as respostas obtidas pela RSF 3D
quanto aos quesitos de verificação de resultados deste tipo de exame.
Figura 75: sintetiza as respostas obtidas pela RSF 3D quanto aos quesitos de verificação de
resultados.

Fonte: a autora
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5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PROPOSTO
O procedimento proposto obteve resultado satisfatório em ambos os critérios
definidos para a avaliação do teste de aplicabilidade. O resultado da RSF 3D,
gerada a partir deste teste, demonstrou ser mais eficaz do que aquele obtido com o
exame de RSF. Além disso, a RSF 3D obtida apresentou parâmetros suficientes
para que todos os quesitos de avaliação fossem respondidos, também, de maneira
satisfatória.
Assim, foi possível concluir que o procedimento proposto é aplicável aos
casos de RSF, para que sejam geradas RSF 3D. Novos testes de aplicabilidade do
procedimento poderão ser feitos para que os exames de RSF sejam feitos de acordo
com as etapas do procedimento proposto, desde o planejamento inicial.
A figura 76 indica as etapas do procedimento proposto de acordo com o
processo de Design com Feedback, proposto por Bonsiepe.
Figura 76: etapas do procedimento proposto.

Fonte: a autora

Na figura 77, o procedimento proposto foi melhor detalhado com suas
subetapas e tomadas de decisões. O desenho do procedimento foi efetuado com
auxílio do Programa Bizagi Process Modeler®.
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Figura 77: procedimento proposto detalhado com suas subetapas e tomadas de decisões

Fonte: a autora
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo são apresentadas as conclusões da pesquisa e algumas
recomendações para trabalhos futuros. É apresentado um resumo da pesquisa com
comentários acerca dos resultados obtidos com este estudo. Por fim, são listadas as
sugestões consideradas apropriadas para a continuidade dos estudos e realizações
de novas pesquisas correlatas.

6.1 SOBRE A PESQUISA
A necessidade desta pesquisa surgiu das atividades da autora enquanto
perita criminal do IGP-RS. Da atuação, nos últimos oito anos, na realização de
Reproduções Simuladas dos Fatos surgiram experiências envolvendo aplicações de
tecnologias 3D na elucidação de diversos crimes deste Estado.
Entretanto,

estas

experiências

eram iniciativas

isoladas,

sem uma

padronização de métodos e procedimentos. Após a busca de procedimentos foi
constatado uma variedade de sugestões, tanto para exames de RSF quanto para a
execução de animações forenses – estas entendidas como produtos de expressão
gráfica digital utilizados como peça auxiliar da justiça, em especial a justiça norteamericana. Assim, surgiu o problema desta pesquisa que consistia em como
elaborar um procedimento para a realização de Reproduções Simuladas Virtuais dos
Fatos (RSF 3D).
O Design com a interdisciplinaridade característica contribuiu para a
hipótese de pesquisa, uma vez que se buscou um processo de design para nortear a
seleção e sintetização de procedimentos adotados para a elaboração de RSF e de
animações forenses. Esta hipótese ficou ainda mais reforçada quando do
entendimento de que o resultado de uma RSF 3D deveria ser um produto de design
virtual no qual são expostas as conclusões periciais do caso estudado.
Desta forma, foi selecionado o processo de design de produto que melhor se
adequou aos fundamentos de perícia criminal aplicados aos exames de RSF. Este
processo selecionado norteou a seleção e sintetização de procedimentos de RSF e
de animações forenses, resultando no procedimento proposto. Da bibliografia sobre
animações forenses, foram aproveitados os requisitos para admissibilidade destas
nos tribunais Norte Americanos. A partir destes requisitos, foi formulada uma série
de quesitos para avaliação de resultados do exame de RSF, os quais avaliam
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parâmetros de autenticidade, pertinência, precisão, valor probatório instruções aos
jurados.
Após a propositura do procedimento, foi selecionado um caso de RSF no
qual foram constatadas várias dificuldades quanto ao cenário dos fatos já totalmente
desfigurado quando do atendimento pericial para o exame de RSF. Esta escolha foi
oportuna no sentido de evidenciar uma das aplicações imediatas das tecnologias de
modelagem 3D – a de possibilidade de reconstrução de cenários de crimes tal qual o
existente na ocasião dos fatos. As etapas do procedimento proposto foram aplicadas
ao caso de RSF, aproveitando as etapas já realizadas do caso, sendo omitido todo e
qualquer detalhe que pudesse identificar os participantes ou autores do crime
estudado. Nisto consistiu o teste de aplicabilidade do procedimento proposto.
A verificação da aplicabilidade serviu para a avaliação do procedimento
proposto, a qual consistiu na comparação entre os exames de RSF e de RSF 3D
juntamente com as respostas aos quesitos de avaliação de resultados para exames
de RSF 3D.
6.2 CONCLUSÕES
Segundo o CPP, os exames de RSF servem para constatar se um crime
ocorreu de determinada forma. No teste de aplicabilidade, foi possível constatar que
um dos disparos poderia ter ocorrido conforme a narrativa do acusado. Também foi
possível inferir sobre a possibilidade do outro disparo ter ocorrido após o disparo
narrado e descrito pelo acusado. Desta forma, o procedimento proposto apresentou
maiores possibilidades de verificações no sentido do que é determinado pelo CPP.
Além disto, o teste de aplicabilidade também revelou que as tecnologias 3D
de modelagem, animação e simulação conferem novas possibilidades de análises e
conclusões para os exames de RSF. Também, foi possível modelar o cenário de
acordo com características muito próximas às do local quando do acontecimento do
crime.
O teste de aplicabilidade foi efetuado a partir de uma RSF 3D já realizada.
Desta forma, transcorreu como uma complementação da RSF. Para que o exame de
RSF pudesse ser totalmente substituído pelo procedimento proposto, seria
necessário que o planejamento acontecesse antes do atendimento. Seria
necessário, também, que equipamentos tais como computadores, softwares e
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dispositivos de captura de movimento fossem empregados durante o atendimento
para registro das versões demonstradas.
Outro aspecto importante constatado com o teste de aplicabilidade foi a
dependência com outros laudos periciais. Não só no que se refere às conclusões
destes, mas também no que tange ao rigor empregado nos levantamentos e na
perpetuação de provas – principalmente àquelas de pronto atendimento pericial cuja
ação do tempo interfere para que sejam perdidas as informações.
As tecnologias 3D, principalmente as utilizadas em Design Virtual,
proporcionam ao usuário final do exame pericial uma experiência de realidade virtual
aplicada ao esclarecimento de crimes. Assim, o Design cumpre um importante papel
de responsabilidade social, conforme os conceitos de DAC, auxiliando no comate ao
crime.

6.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Ficam destacadas as seguintes sugestões para trabalhos futuros e
pesquisas correlatas:
• Complementar

o

procedimento,

padronizando

processos

para

o

levantamento de locais de crime visando uma reconstrução em 3D do
cenário, caso uma RSF 3D sobre o caso venha a ser solicitada futuramente;
•

Complementar o procedimento, padronizando processos para registros das
lesões em 3D nos departamentos de medicina-legal, uma vez que as
análises desses exames periciais são fundamentais para a conclusão de
RSF 3D;

• Aprimorar o procedimento proposto, utilizando tecnologias de captura de
movimento para o registro de versões apresentadas. Tornando, desta forma,
mais preciso a simulação/ representação de movimentos;
• Aprimorar o procedimento proposto, utilizando realidade virtual ou realidade
aumenta no registro das versões apresentadas. Permitindo que a RSF 3D
seja realizada em cenário virtual, poupando os envolvidos do retorno ao local
real, permitindo a realização da RSF 3D em casos impossíveis de serem
reproduzidos pelo método tradicional ou em casos nos quais o cenário real
não existe mais;
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• Dar continuidade ao trabalho, propondo novas etapas para a substituição
total dos exames de RSF por RSF 3D.
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ANEXO 1
Imagem 10: Depoimento do acusado

Fonte: IGP RS e PC RS
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Imagem 11: Depoimento do acusado

Fonte: IGP RS e PC RS
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ANEXO 2
Imagem 12: Laudo de levantamento de local de crime - 1ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 13: Laudo de levantamento de local de crime - 2ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 14: Laudo de levantamento de local de crime - 3ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 15: Laudo de levantamento de local – 4ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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ANEXO 3
Imagem 16: Auto de necropsia

Fonte: IGP RS
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ANEXO 4
Imagem 17: Laudo de balística – 1ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 18: Laudo de balística – 2ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS

188

Imagem 19: Laudo de balística – 2ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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ANEXO 5
Imagem 20: Laudo de RSF – 1ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 21: Laudo de RSF – 2ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 22: Laudo de RSF – 3ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 23: Laudo de RSF – 4ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 24: Laudo de RSF – 5ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 25: Laudo de RSF – 6ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 26: Laudo de RSF – 7ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 27: Laudo de RSF – 8ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 28: Laudo de RSF – 2ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS

198

Imagem 29: Laudo de RSF – 10ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 30: Laudo de RSF – 11ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 31: Laudo de RSF – 12ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 32: Laudo de RSF – 13ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 33: Laudo de RSF – 14ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 34: Laudo de RSF – 15ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 35: Laudo de RSF – 16ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 36: Laudo de RSF – 17ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 37: Laudo de RSF – 18ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 38: Laudo de RSF – 19ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 39: Laudo de RSF – 20ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 40: Laudo de RSF – 21ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 41: Laudo de RSF – 22ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 42: Laudo de RSF – 23ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 43: Laudo de RSF – 24ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 44: Laudo de RSF – 25ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 45: Laudo de RSF – 26ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 46: Laudo de RSF – 27ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 47: Laudo de RSF – 28ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 48: Laudo de RSF – 2ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 49: Laudo de RSF – 30ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 50: Laudo de RSF – 31ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 51: Laudo de RSF – 32ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 52: Laudo de RSF – 33ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 53: Laudo de RSF – 34ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 54: Laudo de RSF – 35ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 55: Laudo de RSF – 36ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 56: Laudo de RSF – 37ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 57: Laudo de RSF – 38ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS
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Imagem 58: Laudo de RSF – 39ª. Página – dados de identificação omitidos.

Fonte: IGP RS

