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Disciplina: Tópicos Especiais em Química II – Introdução à 

Química Forense  
Código: CQ058a / 
CQ274a 

Natureza:  

(  ) Obrigatória  

(X) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual        (X) Modular  

Pré-requisito:  

Química 

Analítica II 

(CQ215/120) 

Química 

Analítica 

Instrumental II 

(CQ122) 

Co-

requisito:  

Modalidade:  (  ) Presencial   (x) Ensino remoto emergencial  ( 

) 50 % EaD* 

CH Total: 30 h 

CH semanal: 6h  

Padrão (PD): 

X 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática)  

Introdução à química forense; Toxicologia forense: drogas de abuso, prevalência e principais efeitos e 

consequências. Conceitos básicos sobre Toxicocinética e toxicodinâmica. Matrizes biológicas de interesse. 
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Elementos químicos em química forense. Métodos analíticos de preparo de amostra e detecção por técnicas 

espectrométricas (FAAS, GFAAS, ICP OES, ICP-MS) e cromatográficas. Quimiometria aplicada à 

Química Forense. 

 

JUSTIFICATIVA 

Devido à pandemia de COVID-19 e suspensão das atividades presenciais na UFPR, a disciplina 

será ofertada remotamente de acordo com a Resolução Nº 59/2020 – CEPE da Universidade 

Federal do Paraná. A disciplina CQ058a apresenta 30 horas teóricas e será ofertada de forma 

remota por 4 módulos no período de 10 de agosto a 25 de setembro de 2020, sendo ofertada no 

terceiro ciclo. A disciplina apresentará atividades assíncronas (aulas remotas, vídeos, listas de 

exercícios, textos de apoio, dentre outras) e síncronas (discussão de artigos científicos e 

seminários ministrados por profissionais da área de perícia criminal). Estão programadas, ao 

todo, 6 horas de atividades assíncronas e 24 horas síncronas. As atividades síncronas ocorrerão 

nas segundas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras das 15:30 às 17:30h. 



PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 
 

Número de vagas ofertadas: 20 vagas, preferencialmente para alunos que estão no final do curso. 

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA 

Módulos Atividade Data Conteúdo 

- Síncrona 

15:30 –16:30 

10/08 Apresentação da disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º módulo 

14-21/08 

 

Prof.  

Dênio  

Síncrona 

15:30 –17:30 

14/08 Introdução à química forense. Toxicologia forense: contexto 

das drogas de abuso, prevalência e principais efeitos e 

consequências. Contexto legal da toxicologia forense: como os 

resultados toxicológicos interferem na investigação criminal; 

Conceitos básicos de toxicocinética e toxicodinâmica. Matrizes 

biológicas de interesse. Principais procedimentos e técnicas 

empregadas nas análises toxicológicas forenses. 

 

Síncrona 

15:30 –17:30 

17/08 Palestra 1: “Química contra o crime - Quer saber como a 

química e outras ciências são usadas em prol da justiça?” 

 

Dr. Rafael Rodrigues da Cunha - perito criminal.  

 

Serão exemplificadas atividades práticas da perícia criminal, 

apresentando conteúdos relacionados a todos tipos de crimes 

nos quais cientistas forenses são os protagonistas para a 

solução. Desde acidentes de trânsito até homicídios, entenda 

como é o trabalho de um perito criminal formado em química 

e com doutorado em química analítica, atuando na área 

forense do estado de São Paulo. 

 

Síncrona 

15:30 –17:30 

20/08 Palestra 2: “Os Olhos da Justiça” 

 

Dr. Rodrigo Montes - Perito Criminal 

 

Serão apresentadas as atribuições dos Peritos Criminais no 

Brasil e a natureza dos locais de atendimento. Será 

apresentada a importância das provas materiais, avaliadas e 

processadas pelos peritos criminais no local de crime ou em 

momento posterior em um laboratório, que fará parte do 

processo na forma de um laudo técnico. Estas provas 

permitirão que o Juiz tenha elementos objetivos para 

condenar ou inocentar um indivíduo de forma irrefutável. 

 

2 º módulo 

24-28/08 

 

Síncrona 

15:30-17:30 

24/08 Elementos químicos em toxicologia forense. Elementos 

historicamente importantes na área forense, seja pelo 

potencial de envenenamento (como arsênio e mercúrio), seja 



Profa 

Clarice 

pela presença de Pb, Ba e Sb nas mãos de um suspeito de um 

crime como evidência suficiente de que se trata de resíduo de 

disparo de arma de fogo. Serão contemplados métodos 

analíticos de preparo de amostra e detecção por técnicas 

espectrométricas como FAAS, GFAAS, ICP OES, ICP-MS.  

Síncrona 

15:30-17:30 

27/08 Palestra 3: Aplicações do ICP-MS em química forense 

Assíncrona 

2h 

28/08 

 

Estudo de caso e discussão de artigos científicos 

3 º módulo 

31/08-04/09 

 

Prof. 

Bruno 

Síncrona 

15:30–17:30 

31/08 Técnicas de extração e microextração de compostos orgânicos 

para análise de amostras de interesse forense e determinação 

por técnicas cromatográficas. 

Síncrona 

15:30–17:30 

03/09 Palestra 4. 

"Estratégias de análise de Novas Substâncias Psicoativas 

(NSP) em fluidos biológicos" 

 

Prof. Dr. Eduardo G. de Campos  

 

"Será apresentada uma visão geral da análise de Novas 

Substâncias Psicoativas em Toxicologia e Química Forense. 

Será abordada como é a análise toxicológica sistemática em 

fluidos biológicos (tipos de amostras, preparo de amostras e 

técnicas de identificação, confirmação e quantificação) e a 

integração dessas análises com a análise de amostras 

apreendidas e também com estudos de metabolismo in vitro 

para caracterização de metabólitos. " 

Assíncrona 

2h 

04/09  Atividade avaliativa - discussão de artigos científicos 

empregando microextração e cromatografia para análise de 

casos de interesse forense (casos reais versus literatura 

científica). 

4 º módulo 

08-11/09 

 

Prof. 

Frederico 

Síncrona 

15:30–17:30 

10/09 a Introdução a métodos multivariados aplicados à química 

forense: Análise exploratória, métodos de regressão e 

classificação. 

Síncrona 

15:30–17:30 

11/09 Palestra 5.  

Palestra: Quimiometria aplicada à Química Forense – Casos 

reais da PCDF 

Palestrante: Dr. Jorge Jardim Zacca – Perito Criminal 

Assíncrona 

2h 

08-11/09 

 

Atividade avaliativa – Estudos de casos baseados em artigos 

empregando ferramentas quimiométricas em dados forenses 

(como a quimiometria ajudou a interpretar os dados) 

Seminários 
Síncrona 

15:30–17:30 

21/09 Apresentação dos seminários avaliativos. 

 

Seminários 
Síncrona 

15:30–17:30 

24/09 Apresentação dos seminários avaliativos. 

 

Seminários 
Síncrona 

15:30–16:30 

25/09 Apresentação dos seminários avaliativos. 

 
 



OBJETIVO GERAL 
 
Dar ao estudante uma noção básica sobre conceitos e aplicações práticas mais importantes 
dentro da química forense. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Avaliar e aplicar em situações-problema, conceitos abrangentes da área da Química Forense.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

O conteúdo programático da disciplina Tópicos Especiais em Química II – Introdução à Química 

Forense (CQ058a / CQ274a), conforme cronograma acima, será trabalhado por meio de 

atividades remotas, que constarão de 04 módulos semanais, sendo 6h de atividades assíncronas 

e 24h síncronas no período de 10 de agosto a 25 de setembro de 2020. São previstas como 

atividades assíncronas: aulas remotas, vídeos, listas de exercícios, textos de apoio, dentre 

outras) e como atividades síncronas: discussão de artigos, e seminários proferidos por 

profissionais da área de química forense. Os encontros presenciais (atividade síncronas) entre 

docente e estudantes, ocorrerão todas as segundas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras das 

15:30-17:30h através da plataforma Teams ou UFPR digital (a que se mostrar mais estável no 

momento das aulas). Todos os materiais utilizados na disciplina (textos, vídeos e artigos) serão 

enviados aos alunos e disponibilizados na plataforma Teams. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina ocorrerá através da apresentação de seminários referentes aos 

conteúdos abordados em cada módulo da disciplina. Tarefas específicas, como elaboração de 

trabalhos baseados em artigos científicos, poderá ser utilizada por cada professor em seu 

respectivo módulo. Serão utilizadas as plataformas UFPR digital, Microsoft TEAMS ou Microsoft 

Forms (ou equivalente). A média será calculada a partir da média aritmética das atividades 

avaliativas. Para os alunos cujas médias 70 ≥ MF ≥ 40. 
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https://www.inesul.edu.br/site/documentos/QUIMICA_ANALITICA_SKOOG.pdf 

 

2) Kelly M. Elkins. Introduction to Forensic Chemistry. Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & 

Francis Group, 2019.  
https://www.pdfdrive.com/download.pdf?id=189712545&h=25fec0780432cc637dd806ff5e3e8d7b&u=cache&ext=pdf 

 

3) Krishan Vij. Textbook of Forensic Medicine and Toxicology. Principles and Practice - 

Fifth Edition. Department of Forensic Medicine and Toxicology Government Medical College 

and Hospital, Chandigarh. Elsevier - 2011.  
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2010. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)  

 

1) Lowry, W. T.; Garriott, J. C. Chalmers, J. M. Forensic Toxicology - Controlled Substances 

and Dangerous Drugs. Springer Books, 1979. Disponível em: https://link-springer-

com.ez22.periodicos.capes.gov.br/book/10.1007/978-1-4684-3444-6 

 

2) Ettore Ferrari Júnior and Eloisa Dutra Caldas (orientadora). Pesticidas e drogas em 

sangue postmortem – validação de método por D-SPE-PTV-LVI/GC-MS e análise de 

casos reais. Dissertação de mestrado, 2018. Universidade de Brasília, Faculdade de 

Ciências da Saúde. Disponível em: 

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/34748/1/2018_EttoreFerrariJ%c3%banior.pdf  

 

3) Alves, Sergio Rabello, Moreira, Josino Costa (orientador). Toxicologia forense e saúde 

pública: desenvolvimento e avaliação de um sistema de informações como potencial 

ferramenta para a vigilância e monitoramento de agravos decorrentes da utilização de 

substâncias químicas. Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública 

https://www.inesul.edu.br/site/documentos/QUIMICA_ANALITICA_SKOOG.pdf
https://www.pdfdrive.com/download.pdf?id=189712545&h=25fec0780432cc637dd806ff5e3e8d7b&u=cache&ext=pdf
https://www.pdfdrive.com/textbook-of-forensic-medicine-and-toxicology-e24973034.html
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https://link-springer-com.ez22.periodicos.capes.gov.br/book/10.1007/978-1-4684-3444-6
https://link-springer-com.ez22.periodicos.capes.gov.br/book/10.1007/978-1-4684-3444-6
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/34748/1/2018_EttoreFerrariJ%c3%banior.pdf
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