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"Ter de alguma coisa um conhecimento meramente qualitativo é conhecê-la só vagamente. 
Conhecê-la quantitativamente – detectando nela uma medida numérica que a distinga de um 
número infinito de outras possibilidades – é começar a conhecê-la profundamente." 

Carl Sagan, Biliões e Biliões, 1998. 
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RESUMO 

Um dos pilares das democracias modernas é a existência de um sistema judicial, 

independente dos outros poderes, com capacidade operacional, técnica e científica para 

avaliar com justiça e celeridade os mais diversos interesses em conflito. 

O presente trabalho de doutoramento teve como objetivo desenvolver procedimentos 

de controlo da qualidade e modelos quimiométricos para a deteção de acelerantes de 

combustão em amostras provenientes de cenários de incêndios por cromatografia em fase 

gasosa hifenada à espetrometria de massa (GC-MS), de forma a auxiliar os analistas na 

interpretação dos resultados. 

Para tal foi desenvolvida uma nova técnica de padrão interno capaz de monitorizar o 

desempenho da conservação, preparação e caracterização instrumental da amostra. Foram 

também desenvolvidos e implementados dois modelos quimiométricos de 

previsão/classificação de acelerantes de combustão observados nos sinais de GC-MS dos 

extratos das amostras. O primeiro avalia a presença/ausência de acelerante(s) de combustão e 

o segundo o tipo de acelerante de combustão. Estes modelos são constituídos por três 

métodos quimiométricos: cálculo das distâncias Euclidianas aos centroides de cada classe, 

árvores de decisão da biblioteca Logistic Model Tree (LMT) utilizando o programa Weka e 

redes neuronais de Kohonen utilizando o programa Jatoon. 

Estes modelos foram validados utilizando sinais independentes dos usados na sua 

construção. O desempenho dos métodos foi quantificado pela razão de verosimilhança (  ) 

dos resultados positivos ou pela probabilidade (      ) destes serem corretos, isto é, a 

incerteza da examinação. Esta incerteza foi determinada usando algoritmos de combinação da 

incerteza da examinação do teorema de Bayes após a avaliação dos pressupostos do mesmo. 

Os objetivos do trabalho foram atingidos tendo sido desenvolvida uma estratégia de 

controlo da qualidade das etapas analíticas da examinação, bem como modelos 

quimiométricos de previsão/classificação de acelerantes com fiabilidade examinológica 

conhecida. As previsões/classificações realizadas por estes dois modelos são complementares 

aos critérios propostos pela norma ASTM E1618-14. 

 

Palavras-chave: Acelerantes de combustão; Resíduos de incêndio; Controlo da qualidade; Métodos 

quimiométricos; Incerteza da classificação. 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

One of the pillars of modern democracies is the existence of a legal system that acts 

independently from other powers, and is bestowed with operational, technical and scientific 

capacities to assess, with justice and speediness, conflicting interests. 

The aim of this PhD work is to developed quality control procedures and chemometric 

models for detecting ignitable liquids residues (ILRs) in fire debris samples by gas 

chromatography with mass spectrometry (GC-MS) in order to assist analysts in the results 

interpretation. 

It was developed a new internal standard technique to monitor the performance of 

storage, preparation and instrumental characterization of the sample. It had also been 

developed and implemented two chemometric models of prediction/classification of ignitable 

liquids residues (ILRs) observed in the GC-MS signals of samples extracts. The first model 

evaluates the presence or absence of ILRs and the second model the type of ILR. These models 

are made by three chemometric methods: calculation of Euclidean distances to the centroid of 

each class, decision trees of the Weka software using the Logistic Model Tree (LMT) library and 

Kohonen self-organizing maps using Jatoon software. 

These models were validated using independent signals from those employed in their 

development. The method performance was quantified by the likelihood ratio ( ) of positive 

results or the probability ( | ) of positive results being correct, that is, the examination 

uncertainty. This uncertainty was determined using uncertainty combination algorithms of 

Bayes' theorem examination after the assessment of theorem assumptions. 

The objectives of this work were achieved, having been developed a quality control 

strategy for the critical analytical stages of examination and chemometric models of ILR 

prediction/classification with known examinologic reliability. The prediction/classifications 

perform by these two chemometric models are complementary to the criteria proposed by 

ASTM E1618–14 standard. 

 
Keywords: Ignitable liquids residues; Fire debris analysis; Quality control; Chemometric methods; 

Uncertainty classification. 
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PREÂMBULO 

A análise forense aplica os princípios, conhecimentos e tecnologias dos vários ramos da 

ciência, tais como a química, a física, a biologia, a geologia, a antropologia, de entre outras, 

colocando-as ao serviço do poder judicial. Esta tem como principal objetivo promover o apoio 

científico necessário às investigações criminais através da análise das provas materiais 

recolhidas. 

Na última década a análise forense tem suscitado grande interesse na opinião pública. 

A crescente curiosidade em perceber como se desenvolve uma investigação criminal deve-se, 

sobretudo, aos muitos artigos (científicos e de opinião) que têm sido escritos nesta área bem 

como às muitas séries televisivas policiais que, diariamente, “entram” nas nossas casas. 

Mas sem dúvida que a análise forense já percorreu um longo caminho desde o seu início até 

aos dias de hoje. Em especial nas últimas décadas, a análise forense tem expandido o seu 

domínio de aplicação ao mesmo tempo que acompanha a evolução quer da ciência quer da 

própria sociedade. 

Uma dessas áreas forenses é a investigação de incêndios que alia a informação factual 

existente numa cena de crime à ciência, através da análise dos vestígios aí recolhidos. 

A intervenção neste tipo de cenário exige uma abordagem sistemática e atenta a todos os 

detalhes com vista a conseguir responder às questões: Onde, Como e Quando começou o 

incêndio? A grande dificuldade em dar respostas a estas e outras questões advém dos próprios 

cenários de incêndios, normalmente bastante complexos e caóticos. Todavia, quando existe a 

suspeita de um incêndio ser de origem criminosa os laboratórios forenses revelam-se uma 

ferramenta valiosa. No decurso da investigação do incêndio são recolhidas amostras e 

posteriormente analisadas com o intuito de verificar a presença ou ausência de resíduos de 

acelerantes de combustão e assim fornecer, por um lado, informação relevante à investigação 

e, por outro, produzir evidências científicas da informação. Para que essas evidências sejam 

usadas em Tribunal é essencial que os resultados obtidos sejam credíveis. 

Uma das etapas de maior dificuldade na análise de resíduos de incêndios é a 

interpretação dos resultados obtidos. Esta dificuldade deve-se em parte à subjetividade dessa 

interpretação. Apesar dos esforços desenvolvidos de modo a tornar a interpretação dos dados 

tão objetiva quanto possível, seja através da criação de normas e protocolos 

internacionalmente aceites, seja através da disponibilização de padrões, seja através da 

publicação de artigos científicos relacionados com o tema, a realidade é que este tipo de 

análise continua, em certa medida, a depender da subjetividade do analista forense. 
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Assim, o presente trabalho assenta na necessidade emergente de colocar à disposição 

dos analistas forenses mais uma ferramenta útil à interpretação dos resultados provenientes de 

amostras de resíduos de incêndios, de uma forma mais objetiva e sistemática. Desta forma, um 

dos objetivos desta dissertação centrou-se no desenvolvimento de um procedimento válido e 

de fácil implementação para o controlo individual das três etapas experimentais mais críticas 

da análise de amostras provenientes de cenários de incêndios (pré-analítico – conservação da 

amostra, analítico – extração da amostra e análise instrumental – repetibilidade da resposta 

instrumental), o qual permite não só verificar e controlar o desempenho de cada uma das 

etapas críticas do processo de análise, mas também, no caso de ocorrer um desvio, possibilita 

identificar qual a etapa em que este ocorreu pela primeira vez (Salgueiro e col., 2012). 

Outro dos objetivos deste trabalho foi o desenvolvimento e validação de modelos 

quimiométricos com capacidade de autoaprendizagem, capazes de avaliar os sinais dos 

extratos dos resíduos de incêndios de forma automática, apresentando a decisão de modo a 

poder decidir sobre a presença e identificação de acelerantes no incêndio. A avaliação dos 

modelos quimiométricos envolve o desenvolvimento de uma estratégia examinológica que 

ateste a fiabilidade dos mesmos. 

O desenvolvimento e a validação dos modelos quimiométricos envolveram a simulação 

de vários cenários de incêndio onde se utilizaram individualmente ou em conjunto, dezasseis 

tipos de substratos (materiais), vulgarmente presentes nos cenários de incêndio, e os sete 

acelerantes de combustão mais detetados em incêndios de origem criminosas em Portugal, 

nomeadamente gasolina (cinco marcas de gasolinas de 95 octanas e cinco marcas de gasolina 

de 98 octanas), gasóleo, diluente sintético, acendalha sólida, acendalha líquida, petróleo e 

aguarrás (nome comercial). Uma vez recolhidos os sinais instrumentais, e após a realização dos 

cálculos necessários para avaliar os parâmetros do controlo da qualidade decorrentes das 

técnicas do padrão interno, foi necessário processar todos os sinais cromatográficos. Para tal, 

cada cromatograma de corrente iónica total (TIC) foi normalizado e linearmente escalado de 

modo que o seu sinal máximo seja 1. Posteriormente, o padrão multivariado dos dados foi 

tratado utilizando métodos quimiométricos. A estratégia desenvolvida para a identificação de 

acelerantes de combustão em amostras provenientes de cenários de incêndio passou pela 

implementação de dois modelos. O primeiro capaz de prever a presença/ausência de 

acelerante(s) de combustão e o segundo capaz de prever/classificar o tipo de acelerante de 

combustão presente na amostra. Os métodos quimométricos utilizados na construção e 

otimização dos modelos foram: cálculo da distância Euclidiana aos centroides das classes; 

árvores de decisão; Random Forest; e redes neuronais de Kohonen. Após o treino e otimização 

dos métodos quimiométricos, estes foram avaliados individualmente de forma a selecionar e 

combinar os três com melhor desempenho. Essas avaliações basearam-se nas métricas do 

teorema de Bayes que quantificaram a qualidade da examinação. Por fim, foi avaliada a 

fiabilidade examinológica dos dois modelos combinados com vista à previsão da presença e à 

classificação do tipo de acelerante de combustão. 
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Esta dissertação foi redigida ao abrigo do novo acordo ortográfico apenas para cumprir as 

normas e exigências legais impostas pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e 

encontra-se dividida em oito capítulos. No primeiro capítulo descreve-se as etapas que 

compõem a investigação forense de causas de incêndio bem como, os seus fundamentos e 

evolução. Descrevem-se também os princípios fundamentais do exame e recolha de amostras 

no local de incêndio. É ainda descrita a análise dos resíduos de incêndio desde a sua colheita, 

passando pela sua observação, extração e análise, até à interpretação dos dados analíticos. 

No segundo capítulo tecem-se algumas considerações teóricas sobre o fogo, 

nomeadamente os elementos básicos necessários para que este ocorra e sobre os três 

mecanismos de pirólise que podem ocorrer durante a combustão de sólido. São descritas as 

várias reações químicas que se encontram na base do fogo e a transferência do calor produzido 

pelo fogo durante um incêndio. Por fim é apresentada a dinâmica do fogo, tomando como 

exemplo um compartimento de uma habitação. 

No terceiro capítulo referem-se breves notas teóricas sobre os vários métodos 

quimiométricos utilizados nesta dissertação. São ainda referidas as etapas prévias à utilização 

dessas ferramentas, nomeadamente a normalização e a divisão do conjunto de dados. 

No quarto capítulo abordam-se os fundamentos teóricos da avaliação de incertezas em 

análise qualitativa assente no teorema de Bayes. 

No quinto capítulo apresentam-se os padrões, solventes e amostras utilizados neste 

trabalho. Indicam-se depois as condições experimentais e o procedimento analítico 

desenvolvido neste trabalho e, na sua parte final, a técnica do padrão interno, bem como, os 

critérios de controlo de qualidade. 

No sexto capítulo apresenta-se a metodologia computacional empregue nas várias fases 

desta dissertação, nomeadamente na preparação do conjunto de cromatogramas e no treino e 

otimização dos métodos quimiométricos. 

No sétimo capítulo são apresentados, interpretados e discutidos os resultados 

experimentais obtidos ao longo deste trabalho. 

Por fim, no oitavo capítulo apresentam-se as conclusões gerais deste trabalho e os 

trabalhos futuros. 

As referências bibliográficas são apresentadas em conjunto, por ordem alfabética do 

apelido dos autores, no final da dissertação. No decorrer do trabalho, a apresentação 

simultânea de duas ou mais citações bibliográficas virá ordenada por ordem cronológica e, 

dentro desta – sempre que for o caso – por ordem alfabética. 

Alguns dos resultados apresentados nesta dissertação foram já divulgados em 

publicações e reuniões científicas. Esses trabalhos são: 
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CAPÍTULO 1 – INVESTIGAÇÃO FORENSE DE CAUSAS DE INCÊNDIO 

O crime de incêndio é reconhecido há centenas de anos e a primeira tentativa de criar 

um código penal que o punisse é atribuída ao Romanos com as “Leis das Doze Tabelas” e 

remete-nos ao ano de 455 a.C. Esse código, apresentava uma definição de incendium – como o 

ato de colocar fogo num objeto, constituindo dessa forma perigo para a propriedade de uma 

Pessoa. A pena prevista para este tipo de crime era bastante severa, podendo mesmo chegar à 

pena de morte. De notar que, tanto os métodos de investigação seguidos, como a forma de 

deteção das causas de incêndio eram na altura bastante rudimentares. 

Nas sociedades modernas, de uma forma geral, as penas para este tipo de crimes são 

significativamente menos severas. No entanto, este tipo de crime tem merecido especial 

atenção por parte das autoridades portuguesas, não só pelo impacto socioeconómico 

provocado por muitos destes incêndios, pela destruição de extensas áreas florestais e de 

unidades fabris, mas também devido ao facto de muitas vezes estas ocorrências implicarem 

perdas humanas. Prova disso é o agravamento da moldura penal, introduzida na última revisão 

ao código penal português, que prevê penas de prisão que oscilam entre um ano e doze anos 

(Vieira, 2013). 

De acordo com os dados disponibilizados pela Direcção-Geral da Política de Justiça do 

Ministério da Justiça, tem-se verificado, nos últimos anos, uma grande oscilação no número de 

incêndios registados pelos Órgãos de Polícia Criminal em florestas/mata/arvoredo/seara, (linha a 

verde na Figura 1.1). No caso de incêndios em edifícios/construção/transportes, o número de 

ocorrências não tem sofrido grandes oscilações (linha a azul na Figura 1.1). 

 
Figura 1.1. Representação gráfica da evolução do número de ocorrências de incêndios registadas 

nos últimos anos em Portugal (DGPJ, 2014). 
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Apesar da enorme dificuldade na investigação deste tipo de crime, os grandes avanços 

registados nas áreas científicas nos últimos anos têm colocado à disposição da análise forense 

uma panóplia de equipamentos cada vez mais sofisticados, sensíveis e seletivos, que auxiliam 

na deteção das causas de incêndio. 

1. FUNDAMENTOS DA INVESTIGAÇÃO FORENSE DE CAUSAS DE INCÊNDIO 

Todas as ciências forenses têm como objetivos determinar se foi ou não cometido um 

crime, identificar a(s) vítima(s), autor(es) e o modus operandi (Stauffer, 2006). A investigação 

de causas de incêndios também pretende dar respostas a estas questões. No entanto este ramo 

das ciências forenses especializou-se essencialmente na resposta às questões: “Se foi ou não 

crime?” e “Qual o seu modus operandi?”. Normalmente a identificação da(s) vítima(s) e 

autor(es) é realizada utilizando uma abordagem policial tradicional, que não diz respeito à 

investigação forense. Como tal, os principais objetivos desta investigação são providenciar 

respostas às seguintes questões: "Onde é que o fogo teve início?" e "A razão pela qual teve 

início?". 

A primeira questão prende-se com a determinação da origem do fogo. Para isso torna-se 

necessário identificar o local e os primeiros materiais a entrarem em combustão. Esse local é 

usualmente chamado de ponto de início. A sua localização é fundamental na investigação das 

causas de incêndio, uma vez que sem ele torna-se quase impossível conseguir uma resposta 

para a segunda questão, comprometendo, desta forma, a investigação. 

A segunda questão refere-se à determinação da causa do incêndio. Para tal torna-se 

necessário identificar a fonte de ignição que desencadeou o incêndio e qual o combustível 

envolvido (primeiro material a entrar em combustão). Geralmente, a fonte de ignição é 

encontrada no ponto de início, a menos que tenha sido removida. Com o intuito de determinar 

quais as possíveis fontes de ignição, presentes no ponto de início e, se são adequadas para 

inflamar o combustível aí existente é essencial que o especialista compreenda e reconheça as 

diferentes fontes de energia térmica, as suas formas de produção e transferência, bem como as 

propriedades dos materiais presentes nesse local (Redsicker e O'Connor, 1997; Ide, 2000; 

Daéid, 2004). 

Assim sendo, a investigação de causas de incêndios alia a informação factual existente 

numa cena de crime à ciência através da análise forense dos vestígios aí recolhidos. 

A metodologia básica de intervenção neste tipo de cenário exige uma abordagem sistemática 

e atenta a todos os detalhes dada a elevada complexidade deste tipo de cenários. 

A essa complexidade acresce o facto de os especialistas forenses não serem os primeiros 

intervenientes num cenário de incêndio. Geralmente são os bombeiros os primeiros a chegar 

ao local do incêndio, com a missão de combater e extinguir as chamas. Nessa missão são 

introduzidas sempre alterações no cenário de incêndio, desvirtuando o cenário original. 
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Desta forma, é primordial que o especialista forense antes de começar a examinar o local 

de incêndio reúna o máximo de informação possível sobre o local e sobre o incêndio. Para isso 

deve recolher informação junto da corporação de bombeiros, da entidade policial responsável 

e de outras entidades oficiais, bem como, entrevistar a(s) vítima(s), testemunha(s) e 

proprietário(s) das instalações. O objetivo final da recolha desta informação é o de estabelecer 

o relato, mais detalhado possível, sobre as circunstâncias do incêndio e a cronologia dos 

diferentes factos antes, durante e após o fogo (Redsicker e O'Connor, 1997; Ide, 2000; NFPA, 

2008). 

Concluída a fase de recolha de informação dá-se início à análise ao local de incêndio. 

Para isso o especialista segue, normalmente, uma metodologia sistemática na observação do 

local, que começa do geral para o particular e, da área menos afetada para a mais afetada 

pelas chamas. De seguida, o especialista forense procura identificar padrões de fumo e fogo 

presentes no local, com o intuito de localizar o ponto de início ou área de início. Uma vez 

identificada essa área, o especialista efetua um levantamento de todas as possíveis fontes de 

ignição presentes nessa zona, a fim de determinar a possível causa ou causas do incêndio 

(Redsicker e O'Connor, 1997; Ide, 2000; NFPA, 2008). 

Durante a inspeção ao local de incêndio, podem ser recolhidos vários materiais de prova, 

nomeadamente, amostras dos resíduos de incêndio para posterior pesquisa de acelerantes de 

combustão. No entanto, dependendo do tipo de suspeita, existem outros materiais que podem 

ser recolhidos num cenário de incêndio como, por exemplo, cablagens elétricas, peças 

mecânicas, entre outras. 

As amostras recolhidas são em seguida encaminhadas ao laboratório para a respetiva 

análise laboratorial. 

Durante a investigação forense ao local do incêndio, o especialista, geralmente, formula 

uma hipótese ou uma série de hipóteses sobre a origem e a causa do incêndio. A essa 

informação são adicionados os resultados analíticos provenientes do exame laboratorial 

efetuado à(s) amostra(s). Com o objetivo de validar as hipóteses formuladas, estas são testadas 

usando um método científico e, se necessário, são aperfeiçoadas. Nesta fase, o especialista 

pode ter necessidade de recolher mais informação pertinente para o estudo do caso. 

Além disso, estes testes são necessários para determinar a viabilidade ao não de uma dada 

hipótese. 

Finalmente, com a hipótese mais apropriada validada, é então possível chegar a uma 

conclusão e emitir um relatório da investigação das causas de incêndio. 

A Figura 1.2 representa, esquematicamente, as etapas típicas da metodologia seguida na 

investigação forense de causas de incêndio. 
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Figura 1.2. Representação esquemática das etapas típicas de uma investigação forense de causas de 
incêndio. 

2. EVOLUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO FORENSE DE CAUSAS DE INCÊNDIO 

Os grandes progressos registados ao longo dos anos, primeiro na Química e, 

posteriormente, na análise instrumental, proporcionaram um incremento qualitativo da análise 

forense de causas de incêndio, principalmente a partir de meados do século XX. 

A análise de causas de incêndio teve início com a deteção de odores em locais de 

incêndio. Quando eram detetados odores característicos de produtos inflamáveis, num local 

de incêndio, eram recolhidas amostras e enviadas para tribunal como meio de prova. 

No entanto poucas eram as amostras que eram submetidas a análises laboratoriais. 

Na verdade, na literatura do princípio do século passado, são vários os exemplos encontrados 

que atestam essa realidade: “Imediatamente registámos um forte odor a petróleo, exalado 
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pelo avental e pelos sapatos” (Reiss, 1911). Contudo, é importante salientar que neste período 

quase não eram utilizados polímeros artificiais à base de petróleo nos bens de consumo. 

A generalidade dos materiais de construção eram constituídos por produtos à base de 

produtos naturais como pedra, madeira, algodão, palha, e papel. Assim se compreende que 

naquela altura não se colocavam os problemas existentes hoje em dia, em que, nos locais de 

incêndio se encontram inúmeros polímeros, que ao entrarem combustão conduzem à 

formação de compostos orgânicos voláteis (COVs). 

A evolução da análise laboratorial de resíduos de incêndio tem sido paralela à evolução 

técnica da química analítica, ainda que, com alguns desfasamentos temporais. Todavia, o 

âmago da análise forense de resíduos de incêndio não diz respeito às técnicas analíticas em si, 

mas sim à interpretação dos resultados e à sua significância em função do tipo e local de 

recolha. Contudo, muitas vezes os especialistas forenses são contagiados pela euforia das 

novas ferramentas analíticas disponíveis e, depositam demasiada confiança nos resultados por 

elas produzidas, ao invés de questionar os resultados e certificarem-se que os resultados são 

coerentes com as circunstâncias de cada caso de incêndio. Ainda assim, alguns especialistas 

têm vindo a questionar-se sobre os resultados, sobre a sua importância e sobre o seu 

enquadramento no local de incêndio contribuindo, dessa forma, para o avanço sustentado 

deste ramo das ciências forenses. 

2.1. PERITAGEM AO CENÁRIO DE INCÊNDIO 

Nos últimos anos muitos têm sido os desenvolvimentos registados na análise de resíduos 

de incêndio, nomeadamente a deteção in situ de líquidos inflamáveis (IL – Ignitable Liquid) e, 

mais importante, o estudo de interferentes provenientes dos materiais presentes no cenário de 

incêndio. Esses interferentes assumem especial relevo na interpretação dos resultados 

analíticos. Na Figura 1.3, são resumidos alguns desses desenvolvimentos. 

 

Figura 1.3. Representação esquemática de alguns dos desenvolvimentos registados ao longo dos 
anos na peritagem ao local de incêndio. 

Como referido anteriormente, no início do século XX as peritagens aos locais de incêndio 

eram fundamentadas essencialmente nos sentidos do especialista, sobretudo no sentido do 

olfato. No seu livro de investigação de incêndios, Rethoret, afirmava que o sentido do paladar 
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proposto, que o treino dos especialistas em investigação de causas de incêndios deveria incluir 

uma parte em que estes, de olhos vendados, fossem capazes de identificar diversos tipos de 

líquidos inflamáveis através do olfato (Battle e Weston, 1954). 

No início dos anos 60, foi a primeira vez que num local de incêndio foi utilizado um 

detetor de gases portátil. Inicialmente, estes detetores foram desenvolvidos para a análise de 

atmosferas potencialmente perigosas. Contudo, durante as suas peritagens, também os 

especialistas forenses adotaram estes detetores para inspecionarem os locais de incêndios 

(Hilliard e Thomas, 1976; Byron, 1982). 

Oito anos mais tarde, resultados publicados no Journal of Forensic Sciences sugerem, 

pela primeira vez, a possibilidade de existirem hidrocarbonetos em amostras provenientes dos 

locais de incêndios, produzidos a partir da pirólise dos próprios materiais existentes no local e 

não oriundos da adição de um líquido inflamável (Ettling e Adams, 1968). Mas, foi necessário 

aguardar mais dez anos para que surgisse o primeiro estudo e a recomendação aos 

especialistas para a necessidade de, em conjunto com as amostras suspeitas, serem recolhidas 

amostras de controlo, uma vez que as conclusões desse estudo apontavam para a conclusão de 

que nem todos os hidrocarbonetos presentes nas amostras provinham de ILs (Thomas, 1978). 

Em 1986, é reportada pela primeira vez a utilização, com sucesso, de cães na deteção de 

resíduos de líquidos inflamáveis (ILRs – Ignitable Liquid Residues) num local de incêndio 

(Berluti, 1989; Whitstine, 1992). Com o passar dos anos, este meio de deteção viria cada vez 

mais a revelar-se como uma importante ferramenta nas peritagens aos locais de incêndio. 

No ano 2000 surge uma nova abordagem que identifica duas fontes de produtos 

interferentes distintas. Uma proveniente dos derivados de petróleo existente na constituição 

dos próprios materiais e, outra, proveniente dos compostos voláteis produzidos na pirólise 

desses materiais. Para levar a cabo este estudo foram analisados vários tipos de produtos de 

uso doméstico antes de serem queimados. Segundo os autores, foram encontrados nesses 

extratos vários compostos que, normalmente, são identificados como líquidos inflamáveis 

(Wilson e col., 2000). Esses autores reiteram a necessidade de recolha de uma amostra de 

controlo, uma amostra do substrato afastado do ponto de início e, de preferência, que não 

tenha sido sujeita à ação das chamas, a qual deve acompanhar as amostras de resíduos de 

incêndios (Lentini e col., 2000). Esta amostra de controlo tem como principal objetivo conhecer 

quais os compostos presentes na matriz de modo a não serem considerados existentes na 

amostra recolhida no ponto de início. Um ano mais tarde é publicado um estudo onde se 

apresentada a definição de composto interferente, como sendo o(s) constituinte(s) dos 

materiais que incorporem derivados de petróleo e os produtos de combustão e de pirólise 

(Stauffer, 2004; DeHaan, 2005). 

Em 2003, surge uma nova ferramenta para a recolha de líquidos inflamáveis nos locais de 

incêndio. Esta técnica consiste na projeção de um pó sobre um determinado substrato, o qual 
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tem a capacidade não só de indicar a presença de um líquido inflamável mas também de o 

absorver (Woodland, 2003). 

2.2. MÉTODOS DE EXTRAÇÃO 

Habitualmente, os protocolos analíticos para a análise de resíduos de incêndios têm 

início com a separação dos eventuais vestígios de resíduos de líquidos inflamáveis (ILRs) 

presentes nas amostras do substrato. Esta metodologia já era seguida na primeira década do 

século passado nas primeiras tentativas de análise de resíduos de incêndios. Contudo, à 

semelhança do que acontecia na peritagem dos cenários de incêndio, os extratos, uma vez 

isolados, apenas eram avaliados do ponto de vista do odor. A Figura 1.4 ilustra os principais 

marcos históricos, no desenvolvimento dos métodos de extração de ILRs das amostras 

recolhidas no local de incêndio. 

 

Figura 1.4. Representação esquemática das principais evoluções ao longo do tempo da extração de 
ILRs. 

Como se pode observar, a preparação e tratamento das amostras, tiveram a sua origem 

com a destilação e extração com solventes, evoluindo para técnicas de extração no espaço de 

cabeça simples (headspace) e, finalmente, para técnicas de adsorção. O primeiro relato 

encontrado na bibliografia, do uso da destilação por arrastamento de vapor e da extração com 

solvente, aplicadas à análise de resíduos de incêndio, data de 1911 e deve-se a 

Rodolphe-Archibald Reiss, da Universidade de Lausanne (Reiss, 1911). 

Nos anos seguintes, vários autores aplicaram e descreveram este tipo de técnicas e suas 

variantes na análise de resíduos de incêndios. Acredita-se que a destilação sob vácuo para 

extrair acelerantes de combustão de amostras de resíduos de incêndios tenha sido utilizada, 

pela primeira vez, por Vincent Hnizda no ano de 1940 (Midkiff, 1997; Inman e Rudin, 2002). 

No entanto a utilização desta técnica apenas foi descrita num artigo publicado sete anos mais 

tarde, onde Loren Farrell descrevia a utilização de um aparelho de destilação a pressão 

reduzida para recuperar líquidos inflamáveis a partir de amostras recolhidas em cenários de 

incêndio (Farrell, 1947). 

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Destilação 

de vapor

Extração 

com éter

1911 1940

1947

1955

1957

1963

1968

1977

1981

1991

1994

1995

Destilação a 

vácuo

Destilação a 

pressão reduzida

Destilação com 

etilenoglicol

Extração com 

CCl4

Extração por 

headspace

dinâmico

Extração com 

CH2Cl2

Extração por 

headspace

directo

Adsorção com 

carvão ativado

Concentração 

por headspace

dinâmico

Extração com 

n-pentano

Adsorção com 

TENAX

Adsorção com 

tiras de carvão 

Adsorção com 

DFLEX 

Extração por 

SPME



CAPÍTULO 1 
INVESTIGAÇÃO FORENSE DE CAUSAS DE INCÊNDIO 

14 

Na década de cinquenta, um especialista canadiano publica uma nova técnica de 

extração para pequenas quantidades de hidrocarbonetos inflamáveis, presentes em amostras 

carbonizadas. O método consistia na imersão, durante a noite, das amostras em etanol a   %. 

De seguida, adicionava-se à mistura três partes de água e procedia-se a uma destilação lenta. 

Às primeiras frações recolhidas da destilação eram adicionados diclorato de potássio e ácido 

clorídrico. Após uma noite de repouso, verificava-se uma separação de fases, uma aquosa e a 

outra orgânica, a última contendo os hidrocarbonetos. Os extratos orgânicos eram depois 

submetidos à análise de inflamabilidade, índice de refração, densidade e determinação do 

ponto de ebulição (Macoun e col., 1952). De acordo com um estudo realizado por Brackett, as 

destilações utilizando como solvente o etilenoglicol apresentavam algumas vantagens 

relativamente à destilação por arrastamento de vapor como, por exemplo, menor tempo de 

análise, maiores rendimentos de extração e montagens de destilação mais simples (Brackett, 

1955). Um artigo publicado em 1957 descreve duas novas técnicas de extração dos produtos 

presentes nas amostras: uma primeira, uma versão rudimentar de um headspace dinâmico, 

recomendada para ILRs leves e médios, como a gasolina; uma segunda, uma extração 

sólido – líquido, utilizando como solvente o tetracloreto de carbono, aconselhada para a 

extração de produtos mais pesados, como o gasóleo (Adams, 1957). 

Em 1963, Ettling propõe a utilização de diclorometano como solvente de extração para 

amostras de resíduos de incêndio. O protocolo analítico indicado, por este autor, começa com 

a submersão das amostras recolhidas durante    minutos numa solução de diclorometano. 

Após a filtração dessa solução era adicionado n-hexano e realizava-se uma cromatografia em 

coluna utilizando, como fase estacionária, alumina ativada. O uso da cromatografia em coluna, 

permitia a eliminação de todos os compostos polares interferentes presentes nas amostras, 

possibilitando a sua análise por espetrometria de infravermelho e/ou por cromatografia gasosa 

(Ettling, 1963). No ano de 1968 surge um novo trabalho de Ettling em coautoria com Adams. 

Uma amostra de   mL da atmosfera do frasco que continha a amostra era introduzida no 

cromatógrafo gasoso e analisada (Ettling e Adams, 1968). 

A primeira referência bibliográfica sobre a utilização do headspace estático para a 

extração e concentração de amostras provenientes de locais de incêndio surge no ano de 

1977, num artigo da Nature. Era proposta a utilização de um fio de metal magnetizado, 

revestido com uma fina camada de carvão ativado. O fio era exposto, durante duas horas, à 

atmosfera contida no frasco de recolha da amostra, sendo adsorvidos os compostos orgânicos 

voláteis. Uma vez concluída a extração, os COVs eram removidos do fio por desadsorção 

térmica e analisados por cromatografia em fase gasosa (Twibell e Home, 1977). Cinco anos 

depois, os mesmos dois autores em coautoria com um terceiro, publicam um novo estudo onde 

demonstram que a sua técnica apresenta uma maior sensibilidade, quando comparada com as 

técnicas de destilação e headspace simples (Twibell e col., 1982). 
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Outro marco importante foi a utilização, pela primeira vez, da técnica de extração e 

concentração por headspace dinâmico à análise de resíduos de incêndio (Chrostowski e 

Holmes, 1979). Nessa experiência, os autores utilizaram carvão de coco ativado que foi 

colocado numa pipeta Pasteur entre dois fragmentos de lã de vidro. A pipeta foi colocada no 

topo de um recipiente, onde se encontravam os resíduos recolhidos no local de incêndio, 

ligada a uma bomba de vácuo. De seguida, foi injetado azoto quente no recipiente e os 

compostos adsorvidos no carvão ativado foram desadsorvidos utilizando uma quantidade de 

dissulfureto de carbono (CS2), sendo o extrato analisado por cromatografia em fase gasosa e 

por espetrometria de infravermelho. 

Quatro anos mais tarde é publicado o primeiro artigo onde é descrita a utilização do uso 

de uma fibra polimérica denominada TENAX como um meio de adsorção dos COVs, presentes 

nas amostras de resíduos de incêndios (Russell, 1981). Esta técnica de extração e concentração 

de amostras mostrou ser mais eficiente que as destilações realizadas por Brackett em 1955 ou 

mesmo as destilações sob vácuo. 

Em 1982 é publicado um artigo onde se descreve uma nova forma de utilizar o carvão 

ativado na extração e concentração por headspace passivo. Em vez de utilizar o tradicional fio 

de metal foram utilizadas pequenas esferas de vidro revestidas com finas partículas de carvão 

ativado. Após a extração, os compostos adsorvidos nas partículas de carvão ativado eram 

desadsorvidas por imersão em CS2 (Juhala, 1982). 

Dietz, em 1991, publica um artigo onde apresenta duas alternativas de extração utilizado 

como adsorvente carvão ativado. O primeiro método utilizava um pequeno pedaço de papel 

de filtro, onde era colocada uma quantidade de carvão ativado. De seguida, o papel de filtro 

era dobrado e, através de um fio, suspenso nos recipientes onde se encontravam as amostras a 

analisar. O segundo método utilizava também carvão ativado mas, desta vez, sob a forma de 

uma pequena tira. Ambos os métodos de extração utilizavam como solvente de desadsorção o 

CS2 (Dietz, 1991). Na realidade, desde 1977 que a extração e concentração da amostras de 

resíduos de incêndios era realizada utilizando a técnica de headspace passivo com carvão 

ativado, contudo este artigo descreve o percursor das atuais tiras de carvão ativado 

(ACS – Activated Charcoal Strip), utilizadas nos laboratórios. 

Três anos mais tarde é editado um artigo onde é avaliado pela primeira vez a extração 

difusa de líquidos inflamáveis (DFLEX – Diffusive Flammable Liquid Extraction), dispositivo 

fabricado pela Albrayco (Demers-Kohls e col., 1994). 

Em 1995, surge uma publicação que descreve a aplicação da microextração em fase 

sólida (SPME – Solid Phase Microextraction) à análise de amostras provenientes de cenários de 

incêndios (Furton e col., 1995). 

Nestes últimos anos muitas têm sido as publicações que dão conta de novas formas de 

extração de acelerantes de combustão a partir de resíduos de incêndio, no entanto será 



CAPÍTULO 1 
INVESTIGAÇÃO FORENSE DE CAUSAS DE INCÊNDIO 

16 

necessário esperar mais algum tempo para que se possa concluir, de forma eficaz, qual ou 

quais serão as técnicas de extração que irão vingar. 

2.3. MÉTODOS ANALÍTICOS 

Uma vez isolados os resíduos dos líquidos inflamáveis, tornou-se necessário o 

desenvolvimento de técnicas apropriadas para a sua análise. A Figura 1.5 mostra alguns dos 

marcos no desenvolvimento da análise de acelerantes de combustão. 

 

Figura 1.5. Representação esquemática das principais evoluções históricas das técnicas analíticas 
utilizadas na análise de ILRs. 

Como se pode observar pela figura, no início do século XX, apenas eram utilizadas 

análises sensoriais para a deteção de ILs, presentes em amostras provenientes de cenários de 

incêndios (Reiss, 1911). Na década de 40 é mencionada a utilização dos índices de refração, 

massa específica e os pontos de ebulição para detetar a presença de combustível, nos extratos 

de amostras provenientes de cenários de incêndios (Bennett, 1958). 

Em 1955, dois especialistas alemães aplicam a espetroscopia de emissão, para detetar a 

presença de derivados de chumbo em amostras recolhidas num local de incêndio, com o 

objetivo de inferir sobre a presença de gasolina nesses extratos (Katte e Specht, 1955). 

São necessários mais dois anos para ser publicado um trabalho onde se descreve a 

utilização da técnica de infravermelho na análise de ILRs (Adams, 1957). Nesse mesmo ano 

surge outro artigo onde se descreve a utilização da cromatografia em papel, como forma de 

separar compostos contendo chumbo, presentes num extrato obtido por destilação de vapor 

(Katte, 1957). 

No início da década de 60 é reportada a primeira aplicação da cromatografia em fase 

gasosa, na deteção de ILRs presentes em resíduos de incêndios (Lucas, 1960). Nessa altura, 

apenas estavam disponíveis colunas de enchimento, pelo que a resolução cromatográfica era 

baixa, sendo contudo bastante melhor que as outras técnicas analíticas utilizadas até então. 

O detetor utilizado pelo autor neste trabalho foi o de condutividade térmica. 
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Em 1972, Chisum e Elzerman reportam a utilização de uma coluna capilar em 

cromatografia em fase gasosa na análise de ILRs. A utilização deste tipo de colunas introduziu 

uma grande resolução cromatográfica (Chisum e Elzerman, 1972). Nos anos que se seguiram, 

foram publicados vários trabalhos, dando conta do uso da cromatografia em fase gasosa com 

colunas capilares na análise de resíduos de incêndios. Durante o ano de 1975 é publicado um 

artigo onde são apresentados os resultados comparativos da análise de vários querosenes 

usando uma coluna capilar e uma coluna de enchimento, onde o autor conclui, que as 

primeiras oferecem um grande incremento na resolução cromatográfica (Cain, 1975). 

Dois anos mais tarde Mach publica o primeiro trabalho em que é reportada a utilização 

da cromatografia em fase gasosa hifenada à espetrometria de massa (GC-MS) na análise de 

ILRs (Mach, 1977). Embora o trabalho de Mach tenha sido o pioneiro na aplicação da GC-MS à 

análise de acelerantes de combustão, os resultados obtidos não foram satisfatórios uma vez 

que foram utilizadas colunas de enchimento, resultando daí grandes problemas de resolução 

cromatográfica os quais foram resolvidos cinco anos mais tarde (Smith, 1982). 

Na segunda metade da década de 90 assistiu-se a grandes progressos no domínio da 

análise de ILRs e em 1996 é apresentado um estudo preliminar onde se aplicava a 

cromatografia em fase gasosa bidimensional (GCxGC), neste tipo de análises (Phillips e col., 

1996). Ainda em 1996, Bertsch publica o primeiro artigo onde se reporta a aplicação da 

técnica de GC-MS/MS à análise de resíduos de incêndios (Bertsch, 1996). Um ano mais tarde é 

publicado o primeiro artigo totalmente dedicado à aplicação da GC-MS/MS, na análise de ILRs 

(Sutherland, 1997). 

Em 2002 é publicado um artigo, onde se demostram as enormes potencialidades 

introduzidas pela utilização da cromatografia em fase gasosa bidimensional na análise de 

resíduos de incêndios e, um ano mais tarde, os mesmos autores apresentam um trabalho onde 

associam a GCxGC à espetrometria de massa (Frysinger e Gaines, 2002; Frysinger e Gaines, 

2003). 

3. INVESTIGAÇÃO FORENSE DE CAUSAS DE INCÊNDIO 

A principal razão da realização da investigação de incêndio é a obtenção de respostas 

sobre a sua causa e origem. Como já referido, a investigação de incêndio centra-se na procura 

do ponto ou pontos de início ou, se não for possível determinar com exatidão o local concreto 

do foco inicial, uma área/zona de início do incêndio. Uma vez definido o ponto de início, 

normalmente são recolhidas amostras desse local que são devidamente preservadas e 

encaminhadas para análise laboratorial. O protocolo da análise de resíduos de incêndio pode 

ser dividido em duas grandes fases, o processo de extração e a análise do extrato. 

Os resultados analíticos obtidos, depois de devidamente interpretados são comunicados às 

autoridades responsáveis pela investigação através de um relatório de exame. Muitos são os 
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fatores que influenciam todo este processo, tornando-o numa tarefa complexa e onde, na 

maioria das vezes, estão envolvidas várias áreas do conhecimento. Contudo, nenhum fator ou 

indicador, por si só, pode determinar a origem ou a causa de um incêndio. Apenas a análise 

conjunta de todos os dados relevantes conduzem à determinação precisa da origem e causa do 

incêndio. Uma vez reunida toda esta informação, a investigação forense das causas de 

incêndio deve ser capaz de responder à questão: "O incêndio em questão foi um acidente ou 

um crime?". 

As etapas fundamentais que constituem a investigação de causas de incêndio serão 

abordados com maior detalhe nos subcapítulos que se seguem. 

3.1. EXAME AO LOCAL DE INCÊNDIO 

O objetivo de qualquer exame a um local de incêndio, bem-sucedido, é identificar com 

precisão qual o primeiro combustível inflamado e qual a sua fonte de ignição. Os métodos de 

exame a um local de incêndio dependem muito da experiência do especialista que conduz a 

observação do cenário, devendo ser capaz de, entre todos os escombros presentes no cenário, 

identificar e isolar as áreas que contêm mais informação (Ide, 2000). De forma a poder retirar 

as devidas conclusões, durante a examinação a um cenário de incêndio, o especialista deve ter 

sempre em consideração todos os aspetos do local (o chão, as paredes, o teto e o conteúdo 

original do local), individualmente e como um todo. A observação dos vestígios físicos e 

químicos deixados no local de incêndio podem, na maioria das vezes, fornecer elementos que 

permitem reconhecer, identificar e isolar o ponto ou pontos de início do fogo (DeHaan e 

Icove, 2014). 

Um dos métodos mais comuns de reconhecimento de marcas características provocadas 

pelas chamas baseia-se nas seguintes hipóteses: o ponto de início do fogo é o local que esteve 

exposto às chamas durante mais tempo; o ponto de início é o local onde se desenvolveu uma 

maior quantidade de calor (visível nos materiais ao seu redor) e, por conseguinte, o local que 

apresenta maior dano, provocado pela transmissão desse calor aos materiais circundantes, 

através da condução, convexão e radiação. Embora esta hipótese seja válida para a maioria dos 

casos, em incêndios mais complexos e extensos esta teoria apresenta limitações, uma vez, que 

a zona de maior dano está dependente de fatores externos ao fogo, tais como, a ventilação no 

local ao longo da propagação das chamas, o tipo de combustível disponível e a técnica 

utilizada pelos bombeiros no combate às chamas (Ide, 2000). Assim, durante uma análise a um 

local de incêndio é comum associarem-se várias técnicas de interpretação e de leitura de 

vestígios característicos provocados pelo fogo (NFPA, 2008). Por forma a clarificar esta 

temática serão apresentadas, resumidamente, algumas das técnicas utilizadas na análise a um 

local de incêndio através da observação dos materiais aí presentes. 
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Na maioria dos cenários de incêndios são observados vários vestígios capazes de indicar 

ao analista o sentido de propagação das chamas. Através da deformação do plástico e do vidro 

é possível determinar o tempo de exposição ao calor e o sentido da propagação das chamas. 

Muitos plásticos começam a deformar a temperaturas compreendidas entre os     C e os 

    C. No caso do vidro, o intervalo de temperatura ao qual se verifica a sua deformação é 

bastante mais elevado, situando-se entre os     C e os     C. A forma como essa 

deformação ocorre fornece informação sobre a direção e a magnitude do fluxo de calor que 

interagiu com esses materiais (Ide, 2000). Se tomarmos como exemplo uma lâmpada 

incandescente, constituída por uma fina camada de vidro em forma de pêra, cheia com um gás, 

exposta ao calor gerado durante um incêndio, a sua deformação indica, de forma inequívoca, a 

direção da fonte de calor. Com a passagem do fluxo de calor gerado pelo incêndio, a face da 

lâmpada mais próxima da fonte de calor irá aquecer gradualmente e o vidro começa a 

deformar-se (Almirall e Furton, 2004a). No caso das lâmpadas incandescentes com uma 

potência superior a    W, o gás contido no interior do bolbo da lâmpada exerce pressão sobre 

a parede de vidro quente e enfraquecido provocando uma expansão do vidro no sentido da 

fonte de calor. No caso das lâmpadas incandescentes com potência igual ou inferior a    W o 

vidro irá apresentar uma contração na face exposta à fonte de calor, devido ao vácuo exercido 

no interior do bolbo da lâmpada (NFPA, 2008). A Figura 1.6 ilustra este fenómeno, encontrando-

se à esquerda uma lâmpada que não foi afetada pelo fluxo de calor gerado pelo incêndio, ao 

centro uma lâmpada com uma potência superior a    W e à direita uma lâmpada com uma 

potência menor ou igual a    W, deformadas pela ação do calor. 

 

Figura 1.6. Representação esquemática dos danos provocados nas lâmpadas incandescentes, de 
acordo com a proximidade à fonte de calor (adaptado de NFPA, 2008). 

 

Direção da fonte de calor

> 25 W  25 W
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Contudo, é necessária alguma prudência na interpretação deste tipo de vestígios, 

quando presentes em certos materiais, por exemplo, na madeira. 

Numa madeira a profundidade das marcas de carbonização dependem, 

significativamente, do tipo de madeira envolvida (uma madeira macia, como o pinho é 

consumida mais rapidamente que uma madeira mais dura, como o mogno) e, da quantidade de 

fluxo de calor radiante a que esteve exposta. Por esta razão, a profundidade das marcas de 

carbonização na madeira não fornece uma medida rigorosa sobre qual o tempo a que a 

madeira esteve sujeita ao calor das chamas. No entanto pode ser bastante útil no caso em que 

no local apenas existe um único tipo de madeira, tornado desta forma, possível a comparação 

entre elas (Almirall e Furton, 2004a). Mas, mesmo num cenário em que estão presentes 

diversos tipos de madeira, normalmente é possível inferir qual o sentido de propagação das 

chamas. 

A Figura 1.7 ilustra de forma esquemática as marcas típicas de carbonização deixadas 

pela passagem das chamas numa superfície de madeira, sendo possível inferir o sentido de 

propagação do fogo. 

 

Figura 1.7. Representação esquemática das marcas deixadas pela passagem das chamas numa 
superfície de madeira (adaptado de NFPA, 2008). 

O estudo e a interpretação das marcas do fumo presentes nos materiais também 

fornecem informação importante ao analista. Durante a combustão dos materiais, em 

particular quando a combustão é incompleta, forma-se carbono elementar (muitas vezes 

denominado de fuligem), que se dissipa através da pluma originada pelas correntes de 

convexão geradas pelas chamas. Assim, ao analisar os vestígios da deposição da fuligem ao 

longo dos materiais existentes no local de incêndio é possível obter evidências sobre: a posição 

original dos itens presentes no cenário, a temperatura a que esses itens se encontravam e ainda 

obter pistas sobre o comportamento e a direção do fogo. Embora a composição do fumo possa 

variar, a fuligem produzida ao longo do incêndio tende sempre a depositar-se segundo um 
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padrão definido, preferencialmente, nas superfícies mais frias em detrimento das mais 

quentes. Desta forma, as zonas mais afastadas do ponto ou pontos de início (zonas mais frias) 

serão as zonas onde ocorrerá maior deposição de fuligem. Na zona próxima do ponto ou 

pontos de início a temperatura e o calor gerados tendem a ser maiores e, normalmente, são 

suficientes para vaporizar e queimar a fuligem (Ide, 2000; Almirall e Furton, 2004a; NFPA, 

2008; DeHaan e Icove, 2014). 

Outra evidência utilizada pelo analista durante a examinação de um local de incêndio é a 

zona que apresenta marcas de carbonização a um nível mais baixo. Para poder entender a 

relevância desta zona é necessário relembrar que durante a pirólise dos materiais sólidos são 

libertados gases quentes. Esses gases quentes (pluma) irão transmitir calor por radiação e por 

convexão aos materiais envolventes provocando um gradiente térmico da zona inferior para a 

zona superior do compartimento. Desta forma, numa situação normal, os fogos propagam-se 

sempre no sentido ascendente (Ide, 2000). Dada a tendência natural para o fogo se propagar 

no sentido ascendente, a zona onde se observam as marcas de carbonização a um nível mais 

baixo é, muitas vezes, considerado como o ponto de início do fogo. Contudo, outros fatores 

importantes devem ser tidos em consideração uma vez que, com o desenvolvimento do fogo, 

vários destroços em chamas podem cair das zonas superior, para as inferiores e originar outros 

focos de incêndio secundários (Ide, 2000; Almirall e Furton, 2004a; DeHaan e Icove, 2014). 

3.1.1. Seleção da amostra 

Uma vez identificado o ponto de início do incêndio, este deve ser cuidadosamente 

analisado e, sempre que possível, devem ser efetuadas recolhas de amostras físicas aí 

existentes. A seleção de uma amostra centra-se essencialmente no local onde se suspeita que 

possa ter existido um acelerante de combustão. 

No entanto, outros fatores devem ser tidos em consideração, nomeadamente, as 

propriedades dos diferentes substratos que constituem esse ponto de início. Materiais 

absorventes, tais como carpetes e madeira são bons substratos a recolher, uma vez que parte 

do acelerante é adsorvido pelo substrato, ficando mais protegido da ação das chamas (Almirall 

e Furton, 2004a). Para além do grau de proteção que um substrato pode conferir a um 

acelerante de combustão, também a natureza do próprio material que compõe o substrato 

afeta, de forma significativa, a sua preservação e deteção, podendo mesmo, em casos limite, 

condicionar, de forma drástica, o resultado analítico da amostra recolhida. Um exemplo disso 

são os produtos de pirólise provenientes da decomposição das matrizes, sejam elas fibras 

sintéticas de uma carpete ou celulósicas da madeira. Outro bom exemplo é a recolha de 

amostras de solo, suspeitas de conter resíduos de acelerantes de combustão. Na verdade, o 

solo é muitas vezes considerado como um excelente adsorvente, uma vez que pode reter 

facilmente os ILRs. Contudo, como demonstrado por alguns autores (Mann e Gresham, 1990), 

este tipo de substrato pode conter matéria orgânica, capaz de provocar uma rápida 
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degradação microbiana dos acelerantes de combustão aí presentes. Nalguns casos, a 

degradação total do ILR pode ocorrer em apenas alguns dias. Assim, sempre que possível, o 

tempo que decorre entre a recolha da amostra de solo e a sua análise dever ser o mais curto 

possível. Nos casos em que tal não é possível, as amostras devem ser congeladas a fim de 

evitar, ou pelo menos diminuir, a degradação microbiana dos ILRs. Esta temática é abordada 

com maior detalhe na secção A.5.5 do Apêndice A. 

Finalmente, a posição física do material a recolher também deve ser tida em 

consideração na seleção da amostra. Tal como referido anteriormente, os materiais que se 

encontram protegidos das chamas podem preservar mais quantidade de resíduos de líquidos 

inflamáveis. Do mesmo modo, devido à propagação natural de um líquido por ação da 

gravidade, as amostras encontradas a níveis mais baixos também podem conter maior 

quantidade de ILR. 

No momento da seleção da amostra a recolher, a escolha não deve recair sobre os 

materiais presentes nas zonas mais carbonizadas do ponto de início, uma vez que a 

probabilidade de um acelerante de combustão resistir a essas condições é bastante diminuta. 

Desta forma é crucial que, as equipas que se deslocam aos cenários de incêndios sejam 

multidisciplinares e que possuam a formação e o treino adequados, tendo sempre em mente, 

que não existem dois cenários de incêndio iguais. 

3.1.2. Recolha da amostra 

O processo de extrair evidências de um cenário de incêndio varia de acordo com a 

natureza das provas. Muitas vezes, as evidencias recolhidas para a deteção de ILRs são porções 

de um item maior, como por exemplo, fragmentos de pavimento (cimento ou madeira), 

pedaços de tecido de um cortinado ou sofá ou mesmo pedaços de plástico provenientes de um 

para-choques de um automóvel. Noutras situações é possível recolher todo o item, como no 

caso em que são visíveis no local resíduos de uma acendalha sólida ou fragmentos de um 

recipiente utilizado para o transporte do líquido inflamável. Neste caso particular, também é 

possível recolher apenas os ILRs, sem a necessidade de recolher o substrato onde estes se 

encontravam depositados. Desta forma é possível definir dois tipos diferentes de amostragem: 

Direta – Quando o próprio substrato é recolhido e preservado como prova, 

juntamente com os ILRs; 

Indireta – Quando apenas é recolhida a parte possível de um líquido inflamável, quer 

seja pela utilização de um absorvente ou pela extração com solventes, sendo 

essa a amostra a preservar como prova. 

Na maioria dos cenários de incêndio as amostras são recolhidas através do processo 

direto de recolha de amostras. O processo de recolha indireto de amostra apenas deve ser 

equacionado quando não é viável efetuar a recolha direta. 



CAPÍTULO 1 
INVESTIGAÇÃO FORENSE DE CAUSAS DE INCÊNDIO 

23 

3.1.2.1. Recolha direta 

Este processo de recolha tem como objetivo a recolha de uma amostra do cenário de 

incêndio, para o interior de um recipiente apropriado. As amostras são retiradas do local de 

incêndio e colocadas em contentores apropriados. Muitas vezes é necessário recorrer ao uso 

de ferramentas especializadas para poder cortar, partir ou mesmo perfurar os materiais, de 

forma a poder recolher a amostra no interior do recipiente. Neste caso, a fim de evitar 

contaminações cruzadas, é importante que as ferramentas a utilizar sejam devidamente 

descontaminadas. 

3.1.2.2. Recolha indireta 

Sempre que possível as amostras devem ser recolhidas através da técnica de recolha 

direta. Contudo, existem casos em que não é possível aplicar essa técnica, sendo necessário 

recorrer à técnica de recolha indireta. Existem várias formas de efetuar a recolha indireta de 

vestígios de ILRs. 

Uma das formas mais comuns de recolha indireta de amostras de inflamáveis é a técnica 

do esfregaço, que consiste na passagem sucessiva na superfície de interesse com um suporte 

inerte apropriado, o qual é, de seguida, acondicionado num contentor. Os suportes inertes 

mais utilizados são o algodão e as gazes. Dado que este tipo de materiais não são desenhados 

especificamente para este tipo de recolha, é fundamental que, sempre que esta técnica é 

utilizada, a recolha deve ser sempre acompanhada de uma amostra de algodão ou gaze que 

não tenha estado exposta ao ILR, que servirá de amostra de comparação. Este fator adquire 

especial relevância uma vez que certos tipos de algodão podem conter produtos isoparafínicos 

e algumas gazes destilados pesados do petróleo (Lentini, 2006). 

Os registos da recolha de evidências devem ser compilados num relatório de exame ao 

cenário de incêndio. Esses registos são, muitas vezes, compostos por fotografias, notas 

importantes e, sempre que possível, devem incluir croquis do local, bem como, a localização 

do ponto ou pontos de início e o local ou locais de recolha de vestígios. Como regra todos os 

vestígios devem ser fotografados antes do seu levantamento. Devem ainda, ser fotografados 

todos os pormenores e indicadores da propagação das chamas presentes nos vários materiais 

existentes no local de incêndio. 

3.1.3. Acondicionamento da amostra 

Após a interpretação das evidências, é importante que as amostras recolhidas sejam 

armazenadas e preservadas, garantindo a sua integridade até ao momento da análise em 

laboratório. Ao longo dos anos têm sido utilizados diferentes tipos de embalagens e 

recipientes para acondicionar e armazenar amostras suspeitas de conter acelerantes de 
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combustão, provenientes de cenários de incêndio. A seleção do tipo de recipiente a utilizar é 

essencial para acautelar a integridade dos vestígios e evitar a sua contaminação. 

O material dos recipientes selecionados para o acondicionamento da amostra deve 

proporcionar uma barreira física entre a amostra e o exterior e, ao mesmo tempo, ser 

impermeável aos vapores no seu interior, em particular aos compostos orgânicos voláteis. 

Os recipientes mais utilizados na recolha de amostras de resíduos de incêndios são os frascos 

de vidro, os sacos e as latas de metal (Ide, 1997). A característica mais importante de um bom 

contentor é impedir a fuga dos compostos orgânicos voláteis das amostras de resíduos de 

incêndio. No entanto, existem outras características a ter em consideração: o recipiente ideal 

deve ser de baixo custo; fácil de transportar e armazenar; fácil de fechar e de abrir; resistente a 

quebras, danos ou perfurações; livre de contaminações. Nos subcapítulos seguintes serão 

abordados os três tipos de recipiente mais utilizados, bem como as suas principais vantagens e 

desvantagens. 

3.1.3.1. Frascos de vidro 

Os frascos de vidro são, na Europa e no Canadá, os recipientes mais populares para a 

recolha de amostras provenientes de locais de incêndio. Contudo, a sua utilização é bastante 

limitada nos Estados Unidos da América. Este tipo de recipiente, apresenta a vantagem de ser 

transparente, permitindo ao analista identificar o tipo de amostra em causa sem ter a 

necessidade de abrir o contentor (ver Figura 1.8). A sua principal vantagem reside no preço, 

sendo mesmo o contentor mais barato existente no mercado. As tampas devem ser metálicas e 

o seu interior deve ser revestido, idealmente, a teflon, tendo em vista proporcionar uma 

selagem hermética de modo a evitar possíveis contaminações (Ide, 2000). De acordo com um 

estudo publicado em 1999 que visava identificar a determinação de potenciais contaminações 

provenientes dos contentores utilizados na recolha de amostras provenientes de cenários de 

incêndio, os frascos de vidro analisados obtiveram um excelente desempenho (Lang, 1999). 

Como desvantagens citam-se duas: estes contentores só se encontram disponíveis no 

mercado em três tamanhos padrão (tendo o maior um volume aproximado de   L); dada a sua 

natureza física, são bastante propensos à quebra. 
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Figura 1.8. Frascos de vidro utilizados na recolha de amostras de resíduos de incêndios. 

3.1.3.2. Sacos 

Apesar dos sacos terem uma utilização massiva na Europa, eles são muito menos comuns 

na América do Norte. Tal como os frascos de vidro, também os sacos são transparentes, 

permitindo a visualização da amostra sem a necessidade de abrir o recipiente. Além disso, os 

sacos são flexíveis possibilitando o acondicionamento de amostras de maiores dimensões ou 

com formatos fora do normal. Outra vantagem deste tipo de contentor é o reduzido espaço 

que ocupa quando se encontra vazio, permitindo assim, armazenar e transportar várias 

unidades para o local de incêndio. Como desvantagem salienta-se o facto de que, apesar 

destes sacos apresentarem alguma resistência mecânica, facilmente podem ser perfurados ou 

mesmo dilacerados por objetos pontiagudos que se encontrem no seu interior. 

De todos os tipos de sacos disponíveis no mercado, destacam-se os produzidos a partir 

de nylon 11 (ver Figura 1.9). Os sacos produzidos com este polímero apresentam boas 

propriedades na retenção de compostos apolares, tornando-os, desta forma, num excelente 

contentor para o acondicionamento e transporte de amostras suspeitas de conter acelerantes 

de combustão. No entanto, a sua utilização é desaconselhada para armazenamentos 

prolongados de amostras, uma vez que a capacidade do saco de nylon 11 reter os COVs no seu 

interior é inversamente proporcional ao tempo de armazenagem (Grutters e col., 2012). 
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Figura 1.9. Saco de nylon 11 utilizado na recolha de amostras de resíduos de incêndios. 

3.1.3.3. Latas metálicas 

Este tipo de contentor é um dos mais utilizados nos Estados Unidos da América na 

recolha de amostras provenientes de cenários de incêndios. Na Europa a sua utilização é 

bastante pontual. As latas metálicas (ver Figura 1.10) apresentam bastantes desvantagens 

quando comparadas com os outros dois contentores: devido ao volume que ocupa, este tipo de 

contentor é difícil de transportar para o local; as suas paredes opacas não permitem visualizar o 

seu interior. Mas, a sua principal desvantagem reside na sua baixa resistência à corrosão. 

De salientar que, em geral, as amostras provenientes do local de incêndio apresentam grandes 

quantidades de água que podem contribuir para a rápida degradação do metal. 

 

Figura 1.10. Latas metálicas utilizadas na recolha de amostras de resíduos de incêndios. 
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Independente do tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento das amostras é 

fundamental que, no momento da recolha da amostra, o recipiente não seja preenchido na sua 

totalidade. Este é um aspeto muito importante, dado que a maioria das técnicas de extração, 

utilizadas na análise de ILRs, requer um espaço entre a amostra e o topo do recipiente. 

Na realidade, os contentores utilizados neste tipo de recolhas apenas devem conter amostra 

até cerca de     da sua capacidade total, garantindo desta forma o espaço de cabeça 

necessário à etapa de extração. 

3.2. EXTRAÇÃO DA AMOSTRA 

Durante o processo de investigação a um cenário de incêndio são, normalmente, 

formuladas várias hipóteses. Quando entre essas hipóteses se encontra a suspeita da utilização 

de acelerantes de combustão, como forma de iniciar ou propagar as chamas, a resposta do 

laboratório torna-se, muitas vezes, uma ferramenta preponderante na sustentação ou não 

dessa hipótese. As amostras recolhidas no decurso da perícia ao cenário de incêndio são 

analisadas pelo laboratório e podem fornecer informações vitais, que possibilitam o melhor 

entendimento do sucedido antes, durante e após o incêndio. Este tipo de análise laboratorial 

possibilita, não só concluir sobre a natureza química das substâncias presentes nas amostras 

recolhidas, mas também concluir sobre a presença ou ausência de um acelerante de 

combustão. A deteção de resíduos de substâncias inflamáveis em amostras provenientes de 

cenários de incêndio são normalmente utilizadas para sustentar a hipótese de origem 

criminosa de um incêndio, mas também fornece pistas às autoridades responsáveis pela 

investigação criminal sobre quais as utilizações e fontes comuns dessas substâncias. 

Estes resultados podem ainda estabelecer ou reforçar as ligações entre o local do incêndio e 

potenciais suspeitos. 

A análise laboratorial de amostras provenientes de cenários de incêndio, para a deteção e 

identificação de ILRs, é um processo que se divide em cinco etapas, que a seguir se descrevem. 

3.2.1. Observação da amostra 

Sempre que as amostras de resíduos de incêndios são enviadas ao laboratório para a 

análise de ILRs, não é aconselhável a realização de uma examinação física da amostra, antes de 

realizar a sua extração, uma vez que os líquidos inflamáveis, quando presentes em pequenas 

quantidades, podem ser irremediavelmente perdidos se a embalagem hermética permanecer 

aberta por um período de tempo prolongado. Isto não quer dizer que a amostra não deva ser 

examinada antes da extração, muito pelo contrário. A observação preliminar dos vestígios deve 

ter em atenção três pontos fulcrais, que serão descritos nos subcapítulos que se seguem. 

É fundamental que a observação preliminar seja completa o suficiente para cumprir com estes 

três pontos fundamentais, mas rápida para não comprometer a análise de ILRs presentes nos 

resíduos de incêndios. 
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3.2.1.1. Verificar a integridade do contentor 

A integridade física dos recipientes que acondicionam a amostra é de extrema 

importância uma vez que se estes apresentarem fissuras ou defeitos comprometem a análise 

de ILRs. Existem casos em que são utilizados dois contentores para a recolha da amostra, ou 

seja, a amostra é, por exemplo, colocada num frasco de vidro e estes introduzidos no interior 

de um saco de nylon ou lata metálica. Este procedimento de acondicionamento tem como 

objetivo diminuir o risco quebra dos frascos de vidro e é, normalmente, utilizado quando os 

vestígios são enviados através dos serviços postais ou por via aérea. Durante esta observação o 

analista deve remover o contentor exterior antes de proceder à extração da amostra. 

3.2.1.2. Conferir o vestígio enviado para análise 

É importante verificar se o conteúdo dos recipientes enviados para análise contêm o 

material que dizem conter. Ao realizar uma rápida observação do vestígio, o analista pode 

apurar se o vestígio está mal catalogado ou se foi misturado com outro material. 

3.2.1.3. Garantir a segurança durante a extração 

Grande parte das técnicas de extração, habitualmente utilizadas, requerem o 

aquecimento da amostra que se encontra num sistema hermeticamente fechado. Se um 

recipiente contiver uma quantidade substancial de um líquido inflamável leve, o seu 

aquecimento pode ser perigoso, uma vez que os compostos mais voláteis do líquido podem 

volatilizar e provocar uma explosão. 

3.2.2. Tipos de extração 

A análise laboratorial das amostras recolhidas no local de incêndio no decurso da perícia 

ao cenário de incêndio requer que os vestígios de acelerantes de combustão aí presentes 

sejam isolados do restante material recolhido (substrato). Como já foi referido, à medida que 

novos métodos iam sendo desenvolvidos e validados, a escolha da técnica de extração das 

amostras foi mudando ao longo do tempo. Essa escolha deve ter em consideração vários 

aspetos, nomeadamente, a sensibilidade da recuperação dos ILRs e o tempo necessário para 

efetuar, de forma eficiente, a extração. Outro fator importante que deve ser tido em 

consideração é o impacto da técnica sobre a prova (amostra). Uma técnica que altera ou 

destrói a prova inviabiliza a possibilidade de uma reanálise. Em harmonia com esta 

necessidade, surgiram referenciais normativos que indicam procedimentos para a preservação 

da prova ou, quando isso não é possível, para a preservação do seu extrato (ASTM E2451, 2013). 

Importa ainda salientar que a técnica selecionada para a extração deve ter a capacidade 

para separar os analitos dos restantes materiais presentes na amostra. A maioria dos líquidos 
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inflamáveis são misturas de hidrocarbonetos alifáticos (lineares e ramificados) e aromáticos, 

com diferentes pontos de ebulição e pesos moleculares. Os compostos aromáticos presentes 

nesses líquidos incluem normalmente o benzeno, o tolueno e compostos aromáticos 

polinucleares, tais como o naftaleno. É a presença ou a ausência destes compostos e as 

proporções entre eles que permitem ao analista a diferenciação dos vários acelerantes ou até 

mesmo a sua identificação. Existem ainda, diversos acelerantes que possuem na sua 

composição álcoois e cetonas. A técnica de extração ideal deve possuir características que 

permitam, não só recuperar numa única extração as várias classes de compostos orgânicos que 

podem compor os acelerantes de combustão, mas também manter as proporções entre esses 

compostos orgânicos o mais próximo possível das existentes nos acelerantes puros. 

Têm sido descritas várias técnicas de extração e concentração, contudo são quatro as 

mais reconhecidas e utilizadas entre os laboratórios forenses: a destilação; a extração com 

solventes; a análise do espaço de cabeça (headspace); as técnicas de adsorção. 

Nos subcapítulos que se seguem serão descritos, resumidamente, os princípios de 

funcionamento de cada uma dessas técnicas, bem como algumas das suas vantagens e 

desvantagens. 

3.2.2.1. Destilação 

A destilação foi a primeira técnica a ser aplicada na análise de resíduos de incêndios 

(Reiss, 1911). Existem vários tipos de destilação, mas a mais aplicada é a destilação por 

arrastamento de vapor equipada com um sistema de refluxo. 

Este tipo de destilação apenas apresenta como vantagem a possibilidade de, em certas 

circunstâncias, poder isolar o líquido inflamável tal qual a partir da amostra. Como 

desvantagens assinalam-se que esta técnica não permite extrair líquidos inflamáveis com a 

água (por exemplo álcoois e cetonas) e ainda ser uma técnica de extração destrutiva 

(ASTM E1385, 2000). 

3.2.2.2. Solventes 

A extração com solventes é um método simples para a separação de resíduos de líquidos 

inflamáveis presentes em amostras. Esta técnica, usada desde há muitos anos na análise deste 

tipo de amostras, continua a ser largamente aplicada nos dias de hoje, encontrando-se o 

protocolo de utilização descrito na norma ASTM E1386–15. A técnica consiste em imergir a 

amostra, recolhida no cenário de incêndio, num solvente orgânico capaz de remover resíduos 

de substâncias inflamáveis. Uma vez que os vestígios são imersos em grandes quantidades de 

solvente (dependendo do tamanho da amostra), o extrato obtido necessita de ser concentrado 

antes de ser analisado. Essa concentração é realizada, tipicamente, sob corrente de azoto ou 

outro gás inerte. 
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Os solventes mais utilizados neste processo são o dissulfureto de carbono, o pentano, o 

éter de petróleo, o diclorometano ou o hexano (Redsicker e O'Connor, 1997; Daéid, 2004; 

ASTM E1386, 2015). 

Infelizmente, no extrato obtido após a concentração sob corrente de azoto encontram-se 

os analitos de interesse assim como os compostos pertencentes à matriz da amostra. Assim, a 

extração com solventes apresenta-se como uma técnica menos seletiva, menos sensível e com 

muito mais interferentes que as técnicas de adsorção. A estas desvantagens, acresce a 

possibilidade de perda dos compostos mais voláteis durante o processo de concentração do 

extrato, condicionando desta forma a sua utilização na extração de derivados leves do petróleo 

(Daéid, 2004; ASTM E1386, 2015). Contudo, esta técnica é considerada uma das melhores para 

a extração de compostos pesados, como os que se encontram presentes nos destilados pesados 

do petróleo, por exemplo, o gasóleo. 

3.2.2.3. Análise do espaço de cabeça 

A técnica de extração de acelerantes de combustão por amostragem do seu espaço de 

cabeça (headspace) é uma das mais simples, das mais rápidas e das menos dispendiosas. 

No entanto é o método de extração menos sensível, não conseguindo detetar quantidades 

inferiores a    µL de ILRs presentes nas amostras (ASTM E1388, 2012). Como o próprio nome 

indica, a extração por headspace analisa os compostos voláteis presentes no espaço de cabeça 

livre que se encontra acima da amostra. A amostragem por headspace baseia-se nos princípios 

da evaporação e condensação e, por conseguinte, nas propriedades de pressão de vapor dos 

diversos componentes que compõe um líquido inflamável. 

O processo global de extração encontra-se bem descrito na norma ASTM E1388–12 e 

envolve três etapas. A primeira implica o aquecimento da amostra que se encontra 

acondicionada num contentor, com vista a vaporizar o acelerante de combustão que aí possa 

estar presente. Após o aquecimento da amostra é retirada uma alíquota da atmosfera existente 

no interior do recipiente, através de uma seringa de gases. De seguida, a amostra é analisada 

por cromatografia gasosa acoplada à espetrometria de massa (Redsicker e O'Connor, 1997; 

Daéid, 2004; ASTM E1388, 2012). 

Todas as técnicas de extração apresentam vantagens e desvantagens e a extração por 

headspace não é exceção. Uma das principais vantagens da utilização desta técnica reside na 

sua natureza não destrutiva. Na realidade, este método não introduz qualquer alteração à 

amostra, permitindo desta forma uma reanálise da amostra. Este método de extração é 

particularmente indicado para a análise de compostos com pontos de ebulição baixos, como é 

o caso dos produtos oxigenados ou dos derivados leves do petróleo. Outra vantagem prende-se 

com o facto de, durante o processo de extração, não utilizar solventes (Daéid, 2004; 

ASTM E1388, 2012). 
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Os dois principais inconvenientes deste método são a sua baixa sensibilidade e a 

discriminação de compostos com pontos de ebulição elevados. Na maioria das vezes essa 

discriminação provoca uma distorção no perfil cromatográfico do ILR, podendo em casos 

extremos conduzir a identificações/classificações erradas do ILR (Daéid, 2004; ASTM E1388, 

2012). 

3.2.2.4. Adsorção 

As técnicas de extração mais utilizadas pelos laboratórios de análises de resíduos de 

incêndios baseiam-se em processos de adsorção. O fenómeno da adsorção pode ser descrito 

como sendo a concentração de um gás ou de um líquido na superfície de um sólido – chamado 

adsorvente. A adsorção dos analitos ao adsorvente é um processo físico baseado em forças 

intermoleculares fracas, onde a estrutura química dos analitos não sofre qualquer alteração. 

A adsorção é um processo instantâneo, mas não é irreversível. Assim, quando um analito entra 

em contacto com o adsorvente, este fica imediatamente adsorvido na sua superfície. No caso 

particular da análise de resíduos de incêndios, a extração de ILRs das amostras recolhidas 

processa-se através da concentração do vapor do acelerante na superfície de um material 

sólido. As técnicas de adsorção são na realidade um caso particular das técnicas de extração 

por headspace onde os compostos voláteis presentes no espaço de cabeça são adsorvidos e 

concentrados na superfície do sólido adsorvente (Daéid, 2004). 

A extração dos acelerantes de combustão usando este tipo de técnica é influenciada por 

vários parâmetros, nomeadamente o tipo de adsorvente, o processo de adsorção (dinâmico ou 

estático), o tipo de amostra (conjunto do substrato e ILR) e, por fim, o processo de desadsorção 

dos analitos da superfície do sólido. 

As técnicas de adsorção podem ser divididas em duas classes: estáticas e dinâmicas. 

No modo estático, o adsorvente é colocado, juntamente com a amostra, no interior do 

contentor, ou seja, no espaço de cabeça onde é submetido à difusão dos vapores aí presentes. 

Assim, a proporção dos compostos adsorvidos no adsorvente aumenta até que se atinja o 

equilíbrio entre o adsorvente, o espaço de cabeça e o substrato da amostra. No modo 

dinâmico, o espaço de cabeça é constantemente removido fazendo-o passar através do 

adsorvente. Desta forma, o equilíbrio nunca é atingido. As moléculas dos analitos presentes nas 

amostras recolhidas são vaporizadas para o espaço de cabeça, de onde são constantemente 

retiradas, através da sucção ou do bombeamento, para o exterior do contentor da amostra. 

Este processo vai conduzir a que a concentração de moléculas diminua no interior do 

contentor mas, por outro lado, mais moléculas de analito que se encontram depositadas no 

substrato da amostra podem ser vaporizadas para o espaço de cabeça. Ao fim de algum tempo 

a extração do acelerante de combustão é quase completa. Este tipo de extração é considerado 

um dos mais sensíveis (Almirall e Furton, 2004a; Daéid, 2004). 
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Adsorção estática utilizando tiras de carvão ativado 

A extração estática utilizando carvão ativado é uma das técnicas mais populares entre os 

laboratórios forenses na análise de resíduos de incêndios. O método encontra-se descrito na 

norma ASTM E1412–12, e o carvão ativado com um formato de uma tira retangular com 

    mm2 de área (Newman e col., 1996), é suspenso, por um determinado período de tempo e 

a uma temperatura controlada, no interior do contentor onde se encontra a amostra. 

Em seguida, a tira de carvão ativado (ACS) é retirada e os compostos de interesse são 

desadsorvidos, por imersão num solvente apropriado. Finalmente, uma alíquota do extrato 

obtido é analisada por cromatografia em fase gasosa acoplada à espetrometria de massa 

(ver Figura 1.11). 

 

Figura 1.11. Representação esquemática do protocolo analítico descrito na norma ASTM E1412–12 
(adaptado de Salgueiro e col., 2011). 

Este processo de extração é bastante simples de utilizar e apresenta elevada 

sensibilidade, podendo mesmo isolar quantidades inferiores a     µL do ILR presente na 

amostra (ASTM E1412, 2012). Apesar deste tipo de extração ser de fácil utilização, muitos são 

os parâmetros a otimizar, nomeadamente a temperatura de extração, a sua duração, as 

propriedades do adsorvente e o solvente a utilizar na desadsorção da tira de carvão ativado 

(Dietz, 1991). 

A norma ASTM fornece valores indicativos para cada um dos parâmetros com impacto 

direto nos resultados. Assim, a temperatura utilizada no aquecimento da amostra deve situar-se 

entre os    C e os    C. Temperaturas de extração inferiores a    C podem ser insuficientes 

para volatilizar compostos pesados, como os que se encontram presentes nos destilados 

pesados do petróleo. No entanto, temperaturas de extração superiores a    C podem dar 

origem a uma discriminação dos compostos de baixo peso molecular, em detrimento de 

compostos com pesos moleculares mais elevados (ASTM E1412, 2012). 

A duração da extração, outro dos parâmetros a otimizar, deve ser ajustada em função da 

temperatura de adsorção. Apesar deste parâmetro estar altamente dependente de outros 

fatores, os períodos típicos para a extração de uma amostra de resíduos de incêndios situam-se 

entre as   h e as    h (ASTM E1412, 2012). 
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Uma vez terminada a extração, os analitos adsorvidos no ACS devem ser solubilizados 

num solvente adequado à injeção por GC-MS. Para que o processo de desadsorção seja 

eficiente, o solvente utilizado deve garantir que solubiliza facilmente as espécies de interesse 

que se encontram adsorvidas na superfície da tira de carvão ativado e, ao mesmo tempo, deve 

assegurar uma elevada capacidade para se ligar aos centros ativos do adsorvente impedindo, 

desta forma, a retenção seletiva de analitos que se encontrem fortemente adsorvidos ao ACS. 

O solvente que consegue reunir todas estas características é o dissulfureto de carbono. 

Contudo, os perigos associados à utilização do CS2 são vários: é altamente inflamável (com um 

ponto de auto ignição de    C); é tóxico e carcinogénico (Almirall e Furton, 2004a). Por este 

motivo, na tentativa de encontrar um solvente alternativo, vários estudos têm sido conduzidos, 

tendo sido testados o diclorometano, o pentano, o hexano, o heptano, o éter dietílico, o 

ciclohexano, o acetato de etilo e a dietilamina. Foram também testadas algumas misturas 

binárias (1:1) como: diclorometano:pentano, diclorometano:heptano, dietilamina:pentano e 

dietilamina:heptano (Dietz, 1991; Newman e col., 1996; Birrer, 2000; Egli, 2001). Apesar de 

não ter sido encontrado nenhum solvente com o desempenho do CS2, as diferenças 

encontradas, por exemplo, entre a mistura binária diclorometano:pentano e o CS2 são, na 

maioria das situações, insignificantes, não afetando a interpretação dos dados. 

Este tipo de extração apresenta vantagens em relação às outras técnicas de extração, 

nomeadamente o facto de ser uma técnica não destrutiva. Na verdade, apenas se retira uma 

pequena quantidade da totalidade do espaço de cabeça da amostra, permitindo a utilização 

de técnicas complementares de extração ou mesmo a reanálise da amostra. A facilidade da 

preservação do extrato para futuras confirmações ou, eventualmente, uma contra-análise, é 

uma vantagem muito importante. 

Como desvantagens, registam-se as seguintes: a adsorção estática com tiras de carvão 

ativado utiliza solventes tóxicos e perigosos, não só para o ambiente, mas também para o 

próprio analista; o uso de solventes na desadsorção faz diminuir a sensibilidade do método, 

dado que apenas uma parte dos compostos voláteis recuperados são injetados no GC-MS. 

Outro aspeto que pode ser considerado uma desvantagem é o tempo de análise. Embora o 

tempo de análise propriamente dito seja, em geral, curto, o tempo gasto pelo analista na 

interpretação dos resultados pode ser bastante demorado (Daéid, 2004). 

Adsorção estática utilizando a microextração em fase sólida 

A microextração em fase sólida (SPME) baseia-se nos mesmos princípios que o método 

de extração descrito anteriormente, variando apenas a natureza do adsorvente e o processo de 

desadsorção envolvido. Esta metodologia de extração consiste na exposição de uma fibra, que 

se encontra coberta por um adsorvente, ao espaço de cabeça existente no contentor, um 

processo muito semelhante ao descrito no ponto anterior. A diferença reside no tamanho 

(menor) e, no tipo de adsorvente (encontram-se vários tipos disponíveis no mercado) e no 
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processo de desadsorção que é térmico. Este tipo de desadsorção possibilita uma elevada 

sensibilidade, uma vez que todo o processo é realizado diretamente no interior do injetor do 

sistema cromatográfico (Daéid, 2004). 

As fibras de SPME são construídas a partir de fibras de sílica revestidas com um 

adsorvente polimérico, podendo encontrar-se fibras com diversos tipos de revestimentos 

disponíveis no mercado. As fibras são selecionadas de acordo com a sua polaridade e a 

espessura de revestimento. 

O protocolo de análise de resíduo de incêndios usando SPME encontra-se descrito na 

norma ASTM E2154–15a. A amostra no interior do contentor é aquecida a uma temperatura 

que pode variar entre os    C e os     C. Quando a amostra atinge o equilíbrio térmico, a 

agulha do holder é inserida no espaço de cabeça existente no topo do recipiente e a fibra de 

SPME é exposta, por um período de tempo curto entre   min a    min (ver Figura 1.12). A fibra 

é então recolhida para o interior da agulha e o holder é removido do contentor da amostra. 

A agulha é de seguida inserida no interior da porta de injeção do GC e a fibra exposta a uma 

temperatura nunca inferior a     C, por um período de tempo que pode variar entre os 

    min e os   min para a desadsorção térmica dos componentes voláteis da amostra (Supelco, 

1998a; Supelco, 1998b; ASTM E2154, 2015a). 

 

Figura 1.12. Representação esquemática da montagem de extração utilizada no método de SPME 
(adaptado de Almirall e Furton, 2004a). 

A principal desvantagem associada à utilização da SPME reside na baixa capacidade que 

a fibra apresenta para reter os compostos de interesse. Atualmente, a fibra disponível no 

mercado mais utilizada é uma fibra constituída por    % de polidimetilsiloxano (PDMS) com 

uma espessura de filme adsorvente de     µm. Esta fibra apresenta relativamente poucos 
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núcleos de adsorção, quando comparada com o ACS, podendo, facilmente, ocorrer uma 

saturação da fibra de SPME. Na maioria dos casos a técnica de SPME, utilizando uma fibra de 

PDMS, favorece uma adsorção de hidrocarbonetos de maior peso molecular podendo, no 

limite, provocar uma discriminação de certos compostos e, deste modo, afetar a interpretação 

dos dados analíticos obtidos (Lloyd e Edmiston, 2003). Devido a estes fenómenos, a 

ASTM E2154–15a refere que a técnica de SPME não é uma técnica de extração autónoma para 

a análise de resíduos de incêndios, devendo ser utilizada em conjunto com outras técnicas de 

extração (ASTM E2154, 2015a). 

Algumas vantagens da utilização da SPME na análise de resíduos de incêndio são: a 

sensibilidade da técnica, podendo ser capaz de isolar quantidades inferiores a     µL de ILR na 

amostra; ser um método de extração não destrutivo, permitindo a reanálise das amostras; ser 

um método livre de solventes. 

Adsorção dinâmica utilizando carvão ativado 

Na extração/concentração utilizando a adsorção dinâmica recorrendo ao carvão ativado, 

o adsorvente é colocado num tubo onde a atmosfera gasosa do espaço de cabeça é forçada a 

passar (ver Figura 1.13). 

 

Figura 1.13. Representação esquemática da montagem de extração utilizada no método de adsorção 
dinâmica com carvão ativado (adaptado de Almirall e Furton, 2004a). 

Este tipo de extração pode ser utilizado aplicando uma pressão positiva ou negativa. 

Em ambos os casos o tubo que contém o carvão ativado é colocado no exterior do recipiente 

da amostra. A pressão negativa é obtida utilizando uma bomba de vácuo ligada logo a seguir 
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ao tubo onde se encontra o adsorvente. A aplicação desta pressão negativa ao sistema obriga a 

que o espaço de cabeça seja sugado e passe através do carvão ativado. No caso da aplicação 

de uma pressão positiva, a bomba de vácuo é substituída por uma linha de gás inerte, 

normalmente azoto. A linha de azoto é injetada no interior do recipiente da amostra, 

empurrando os COVs presentes no espaço de cabeça para a saída do recipiente onde se 

encontra posicionado o tubo com carvão ativado. 

Uma vez montado o sistema de pressão pretendido a amostra é aquecida a temperaturas 

nunca superiores a    C (no caso de se utilizar uma corrente de azoto) ou     C (no caso de 

se utilizar uma bomba de vácuo). Após um determinado período de tempo, tipicamente   min, 

no caso de pressões negativas e   h no caso de pressões positivas, o tubo com o adsorvente é 

retirado do sistema e eluído com   mL de solvente. Os solventes recomendados para este 

processo são os mesmos que foram indicados para a desadsorção do ACS (ASTM E1413, 2013). 

O processo de adsorção dinâmica é semelhante ao processo de adsorção estática, 

existindo apenas uma diferença. Na adsorção estática, o transporte molecular dos analitos até 

aos adsorvente é feito exclusivamente por difusão, enquanto que, na adsorção dinâmica, o 

transporte molecular é feito por difusão e pelo fluxo de arraste (vácuo ou corrente de azoto). 

Como resultado, o processo global de análise é bastante mais rápido. É um método 

extremamente sensível, uma vez que remove todos os ILRs presentes na amostra. Este facto 

deve-se, essencialmente, a nunca ser atingido o equilíbrio, entre a amostra e o espaço de 

cabeça, uma vez que os compostos aí presente estão constantemente a ser removido por 

intermédio de uma corrente de azoto ou por vácuo (Daéid, 2004). 

As principais vantagens desta técnica são em tudo idênticas às apresentadas para a 

extração estática, usando a adsorção com ACS. No entanto, o modo dinâmico de extração é 

bastante mais rápido que o modo estático, permitindo obter resultados com bastante rapidez. 

Como desvantagens da técnica destacam-se: a utilização de solventes tóxicos no 

processo de desadsorção dos analitos, à semelhança do que acontece no método de extração 

estática; o processo de amostragem dinâmico é destrutivo para as amostras de resíduos de 

incêndio, impossibilitando a sua reanálise, uma vez que a extração é quase completa. 

Adsorção dinâmica utilizando fibras poliméricas 

Outro método de extração disponível para a análise de resíduos de incêndio é a adsorção 

dinâmica recorrendo às fibras poliméricas (TENAX). É uma técnica muito semelhante à descrita 

no ponto anterior. A única diferença reside no volume de espaço de cabeça retirado do 

interior do recipiente da amostra. 

O adsorvente utilizado nesta técnica é uma resina polimérica porosa, de cor branca, à 

base de óxido de 2,6-difenil-p-fenileno, vulgarmente designado por TENAX. Este adsorvente é 

particularmente interessante, uma vez que consegue resistir a temperaturas elevadas, entre os 
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    C e os     C. Esta propriedade revela-se de extrema importância, dado que possibilita a 

desadsorção térmica dos analitos de interesse. Para além desse facto, esta resina possui uma 

elevada capacidade de adsorção de compostos polares e apolares (Russell, 1981). 

O processo de análise é bastante simples e rápido. A amostra é aquecida até à 

temperatura desejada, a qual não deve exceder os     C, e permanecer a esta temperatura 

até que o equilíbrio seja atingido. Uma vez atingido o equilíbrio, é introduzida uma seringa 

equipada com um tubo de TENAX, no espaço de cabeça existente, sendo retirada uma alíquota 

que pode variar entre os    mL e os    mL, dependendo das amostras (ver Figura 1.14). O tubo 

de TENAX é então removido da seringa e desadsorvido termicamente introduzindo-o na porta 

de injeção do cromatógrafo (Russell, 1981). 

 

Figura 1.14. Representação esquemática da montagem utilizada na extração com TENAX (adaptado de 
Daéid, 2004). 

Uma das vantagens desta técnica é o facto de não existirem solventes no processo de 

desadsorção. Assim, o cromatograma resultante não apresenta qualquer pico de solvente que 

possa coeluir com os analitos de interesse. A desadsorção térmica é um método de elevada 

sensibilidade. 

A desvantagem desta técnica prende-se com a necessidade de um equipamento 

especializado na desadsorção térmica dos tubos de resina ligado ao injetor do cromatógrafo. 
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3.3. ANÁLISE INSTRUMENTAL DO EXTRATO 

Ao longo dos anos muitas técnicas analíticas têm sido testadas para a análise de extratos 

provenientes de amostras de resíduos de incêndio. Algumas dessas técnicas foram 

bem-sucedidas e são agora globalmente reconhecidas e utilizadas pela comunidade forense. 

Outras técnicas não passaram no necessário procedimento de validação e, por isso, não foram 

consideradas adequadas à análise de resíduos de incêndio. Outras ainda provaram que, apesar 

de não poderem ser utilizadas no dia-a-dia ou em rotina, são capazes de fornecer informação 

complementar na análise deste tipo de amostras. 

Contudo, apesar de várias técnicas analíticas serem, atualmente, usadas, apenas a 

cromatografia em fase gasosa acoplada à espetrometria de massa (GC-MS) se encontra bem 

desenvolvida e validada para a análise de resíduos de incêndio (Almirall e Furton, 2004a). 

A sustentar esta afirmação está o facto de a American Society for Testing and Materials ter, em 

2010, revogado a sua norma de análise de resíduos de incêndio por cromatografia em fase 

gasosa utilizando um detetor universal de ionização de chama (ASTM E1387, 2001), estando 

apenas em vigor a norma ASTM E1618–14 que utiliza a técnica de GC-MS. 

As razões pelas quais a cromatografia em fase gasosa hifenada à espetrometria de massa 

se tornou na técnica analítica de eleição para a análise de amostras provenientes de locais de 

incêndio são muitas, mas a mais importante é sem dúvida a natureza dos próprios analitos em 

estudo (líquidos inflamáveis). Uma vez que a grande a maioria dos acelerantes de combustão 

são derivados do petróleo, é necessário realizar uma separação adequada dos seus 

constituintes para que seja possível a sua correta identificação. Outra das razões que torna a 

GC-MS a técnica ideal para este tipo de análise é a capacidade que a espetrometria de massa 

tem de fornecer informação estrutural sobre os analitos de interesse, essencial na sua 

identificação. A estas razões somam-se a rapidez e o custo relativamente baixo da análise. 

As capacidades separativas da cromatografia em fase gasosa têm sido reconhecidas e aplicadas 

no campo da análise de derivados do petróleo (Almirall e Furton, 2004a). Com a seleção da 

coluna apropriada e a utilização de um programa de temperaturas otimizado, um produto 

como a gasolina pode ser separado em cerca de 400 compostos diferentes, mantendo uma boa 

resolução entre eles (Altgelt e Gouw, 1979). Contudo, na seleção e otimização dos parâmetros 

instrumentais, com vista a obter a melhor resolução, também devem ser ponderados o custo e 

o tempo da análise. Por esta razão, a maioria dos laboratórios de análise de resíduos de 

incêndios não realiza separações cromatográficas com a resolução referida anteriormente 

(Almirall e Furton, 2004a). 

A utilização da GC-MS na análise dos extratos obtidos a partir das amostras provenientes 

do local de incêndio permite a separação dos vários compostos que o constituem ao mesmo 

tempo que é feito o registo das suas abundâncias relativas. A separação cromatográfica ocorre 

através da partição do analito entre uma fase móvel (um gás) e a fase estacionária (uma fina 
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camada de um líquido não volátil, mantido à superfície de um suporte sólido). O registo desta 

separação é feita na forma gráfica, cromatograma de corrente iónica total (TIC – Total Ion 

Chromatogram), onde no eixo das abcissas é registado o tempo de retenção de cada composto 

(o tempo que cada composto demora a percorrer o sistema cromatográfico até chegar ao 

detetor) e no eixo das ordenadas é registada a resposta do detetor em termos de abundâncias. 

Um GC-MS é constituído por sete componentes principais: um sistema de gás de arraste, 

um sistema de injeção, um forno, uma coluna cromatográfica, um sistema de deteção, um 

sistema de vácuo e um dispositivo de recolha, gravação e processamento de dados. O gás de 

arraste, normalmente hélio, hidrogénio ou azoto, funciona como fase móvel e transporta os 

compostos voláteis e semivoláteis da amostra através da coluna até ao detetor. No injetor, que 

opera a temperaturas elevadas, a amostra é vaporizada e introduzida na coluna cromatográfica 

através do gás de arraste. A coluna, normalmente capilar (diâmetros inferiores a   mm), 

acomoda no seu interior um líquido depositado na superfície de um suporte sólido. 

Este conjunto, fase estacionária e fase móvel, irão proporcionar a separação dos compostos 

presentes na amostra, com base na afinidade que cada composto possui com a fase 

estacionária e com a sua volatilidade, cuja dinâmica depende dos parâmetros instrumentais ao 

longo da corrida (velocidade de fluxo do gás de arraste, a temperatura do forno, etc…) 

(Skoog e col., 1998). No caso concreto da análise de ILRs, as colunas recomendadas são 

colunas apolares ou seja    % polidimetilsiloxano (ASTM E1618, 2014). Ao utilizar-se uma 

coluna apolar na separação de compostos apolares (exemplo hidrocarbonetos) que constituem 

os líquidos inflamáveis, a separação cromatográfica é realizada quase exclusivamente pelas 

diferenças dos pontos de ebulição de cada composto (Daéid, 2004). 

O forno para além de acomodar a coluna cromatográfica fornece ao equipamento uma 

forma eficaz de controlo da temperatura. Dado que os líquidos inflamáveis possuem uma 

grande variedade de compostos, com pontos de ebulição bastante distintos, um programa de 

temperaturas assente numa única temperatura (isotérmico) ao longo de toda a corrida, seria 

ineficiente para a sua separação. Assim, neste caso concreto, utiliza-se uma programação de 

temperaturas baseada numa ou mais rampas de temperaturas ao longo da análise. 

Desta forma, o programa de temperatura a aplicar ao forno deve ser otimizado. 

Esta otimização permite obter uma melhor separação dos compostos ou seja, uma melhor 

resolução cromatográfica, uma maior repetibilidade e, por conseguinte, dados mais fiáveis e 

fáceis de interpretar (Almirall e Furton, 2004a; Daéid, 2004). 

O sistema de deteção recolhe e mede a abundância relativa de cada composto que elui 

da coluna cromatográfica. Assim, as moléculas gasosas de um dado composto chegam ao 

espetrómetro de massa e, na fonte de ionização, são “bombardeados” por um feixe de eletrões 

energéticos produzindo, desta forma, a formação de iões a partir das moléculas da amostra. A 

energia dos eletrões produzidos pelo filamento pode vaiar entre   eV e     eV, sendo habitual 

utilizar-se um feixe de eletrões com uma energia de    eV. Quando o espetrómetro de massa 
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opera no modo positivo, da colisão entre os eletrões energéticos e as moléculas da amostra 

resulta a perda de um eletrão que ocupa a orbital molecular de energia mais elevada, 

originando a formação do ião molecular. 

Dado que a energia dos eletrões produzidos pelo feixe de eletrões é muito superior à 

necessária para a ionização da maioria dos compostos (energias de ionização típicas entre   eV 

e    eV), devido ao excesso de energia posto em jogo, os iões moleculares formados podem 

fragmentar-se de forma característica (Levsen, 1978; McLafferty, 1993). Como consequência, 

os espetros de massa obtidos podem não apresentar os picos correspondentes aos iões 

moleculares, perdendo-se, desta forma, informação essencial na identificação dos analitos em 

estudo. Uma forma de evitar a perda dessa informação pode ser conseguida reduzindo a 

energia do feixe de eletrões. Contudo, essa redução conduz a uma diminuição dos processos 

de fragmentação sofridos pelos iões moleculares, o que, por um lado, pode constituir uma 

vantagem, uma vez que conduz a espetros mais simples e fáceis de interpretar, por outro lado, 

é também uma desvantagem pois perde-se grande parte da informação estrutural que a 

espetrometria de massa pode providenciar. 

Uma vez as moléculas ionizadas, estas necessitam de ser separadas de acordo com a sua 

razão massa/carga (m/z), o que é conseguido fazendo passar o feixe de iões por uma zona do 

espetrómetro de massa denominada analisador de massa. Existem diversos tipos de 

analisadores de massa disponíveis no mercado, sendo os diferentes tipos de espetrómetros de 

massa classificados de acordo com o tipo de analisadores de massa que utilizam. 

Os analisadores mais utilizados na análise deste tipo de amostras são o quadrupolo e o ion trap 

(Almirall e Furton, 2004a). Considerado por muitos, como o coração do espetrómetro de 

massa, o analisador de massa é uma região de alto vácuo onde os iões formados a partir dos 

compostos em análise são encaminhados em direção ao detetor por ação de campos 

eletromagnéticos oscilantes. Genericamente pode dizer-se que iões de diferentes razões 

massa/carga (m/z) são seletivamente separados pela ação desses campos eletromagnéticos. 

Iões com massas e cargas distintas movem-se a diferentes velocidades, quando sujeitos ao 

mesmo campo eletromagnético, permitindo a sua separação (Wilson e col., 2000). 

Após terem atravessado o analisador de massa, os iões são encaminhados para o detetor 

o qual, a partir dos iões incidentes, gera um sinal (corrente iónica). O detetor de iões mais 

comum é o multiplicador de eletrões que apresenta uma grande sensibilidade e correntes de 

ampliação com baixo ruído de fundo (Kellner e col., 2004; Salgueiro, 2006). 

A aquisição de dados nos espetrómetros de massa pode ser feita de dois modos: o modo 

full scan e o modo selected ion monitoring (SIM). Cada modo apresenta vantagens e 

desvantagens. No modo full scan, todos os iões compreendidos num determinado intervalo, 

pré-definido, de razões massa/carga são analisados. No modo SIM apenas os iões selecionados 

são analisados. Desta forma e uma vez que o detetor só analisa os iões de interesse, a 

sensibilidade analítica aumenta, ao mesmo tempo que os interferentes diminuem, conduzindo 
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a espetros de massa mais simples e fáceis de interpretar. À primeira vista pode parecer que, na 

análise de acelerantes de combustão, o modo SIM é preferível ao modo full scan, o que não é o 

que acontece. Embora no modo full scan a matriz da amostra possa introduzir uma quantidade 

significativa de compostos interferentes no espetro de massa, essa informação é essencial para 

uma interpretação apropriada dos dados. A isto acrescenta-se o facto de o modo SIM não ser 

apropriado para a análise de amostras desconhecidas. Assim, na análise deste tipo de amostras, 

o modo mais aplicado é o full scan (Almirall e Furton, 2004a). 

3.4. INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

A análise de resíduos de incêndios em amostras provenientes de cenários de incêndio é 

bastante complexa uma vez que são vários os fatores que condicionam a sua análise e 

interpretação. O principal fator reside na própria constituição das amostras, na maioria dos 

casos constituídas por diversos materiais queimados. Muitas das amostras são constituídas de 

substratos que incorporam diversos polímeros sintéticos. Após a queima, estes polímeros 

podem produzir moléculas orgânicas que podem ser idênticas às encontradas nos acelerantes 

de combustão. A queima destes polímeros também produz compostos, que embora diferentes 

dos presentes nos ILRs, são facilmente extraídos com os analitos de interesse tornando a sua 

interpretação mais complexa. Outro dos fatores que torna a análise de resíduos de incêndio 

complexa prende-se com a presença de líquidos inflamáveis endógenos, ou seja, líquidos 

inflamáveis para os quais existe uma razão para a sua presença nas amostras, ou porque fazem 

parte da própria constituição do substrato recolhido, ou, simplesmente, porque existe uma 

explicação para a sua presença no local de incêndio. Outro fator que condiciona a 

interpretação dos resultados é o "envelhecimento" das amostras. Este fenómeno consiste na 

evaporação não uniforme dos compostos que constituem o acelerante de combustão, 

alterando drasticamente o seu perfil cromatográfico. 

Na secção A.5 do Apêndice A encontra-se uma descrição mais detalhada dos fatores que 

condicionam a identificação de um líquido inflamável. 

Por definição uma substância inflamável é uma substância, geralmente, um líquido que 

possui um ponto de inflamação inferior a      C (NFPA, 2008). Este tipo de substâncias tem 

uma vasta gama de aplicações e inclui combustíveis para veículos, combustíveis para 

aquecimento industrial ou doméstico, diversos tipos de acendalhas, inseticidas, solventes de 

limpeza, lubrificantes, ceras, tintas e vernizes, entre outros que representam centenas de 

milhares de produtos disponíveis comercialmente, podendo qualquer um deles ser utlizado 

como um acelerante de combustão. Um acelerante de combustão define-se como sendo 

qualquer substância ou mistura de substâncias usada para iniciar e propagar um incêndio de 

forma intencional e criminosa (NFPA, 2008). Os acelerantes de combustão são geralmente 

líquidos inflamáveis. No entanto, nem todos os líquidos inflamáveis encontrados nas amostras 
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podem ser considerados como um acelerante de combustão. Por exemplo, quando a gasolina é 

utilizada como combustível para a locomoção de um veículo, esta é considerada como um 

líquido inflamável, quando ela é intencionalmente derramada numa superfície e inflamada 

provocando um incêndio é considerada um acelerante de combustão. 

A identificação de um líquido inflamável numa amostra de resíduos de incêndio não 

indica, por si só, que o incêndio em análise seja de origem criminosa. A gasolina identificada 

numa amostra recolhida junto de um veículo incendiado, que utiliza para a sua locomoção esse 

combustível, pode ser considerada como um líquido inflamável ou como um acelerante de 

combustão. Essa classificação depende do local de onde a amostra foi recolhida e da leitura 

dos sinais de propagação das chamas presentes no local de incêndio. Assim, se a amostra foi 

recolhida, por exemplo, no chão por debaixo do veículo e as chamas afetaram as tubagens do 

combustível, existe uma razão para a sua presença na amostra, e podemos estar apenas na 

presença de um líquido inflamável. Se a amostra tiver sido recolhida, por exemplo, no interior 

da viatura, em cima do banco do condutor, não existe nenhuma razão lógica que justifique a 

sua presença nesse local e podemos estar na presença de um acelerante de combustão. 

Para realizar uma interpretação séria dos resultados analíticos obtidos é necessário 

conhecer os líquidos inflamáveis, o seu processo de fabrico, a sua composição, as suas 

propriedades químicas e quais as suas utilizações mais comuns. Além disso é também 

necessário um amplo conhecimento das matrizes das amostras a partir das quais os ILRs foram 

extraídos. Esse conhecimento deve incluir informação sobre qual o tipo de líquidos inflamáveis 

endógenos, ou seja, que fazem parte da própria matriz, bem como quais os tipos de produtos 

de pirólise e combustão que se formam quando um determinado substrato/matriz é exposto à 

ação das chamas (Almirall e Furton, 2004a). 

De forma a poder compreender e interpretar os resultados analíticos obtidos de acordo 

com a estratégia proposta pela American Society for Testing and Materials, importa conhecer 

um pouco melhor a natureza dos analitos em estudo e qual a composição dos acelerantes de 

combustão. Essa informação encontra-se disponível no Apêndice A. 
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CAPÍTULO 2 – CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O FOGO 

O fogo tem fascinado a humanidade desde o início dos tempos. Uma das grandes 

conquistas dos nossos ancestrais foi aprender a fazer e a controlar o fogo. Com isso, eles 

passaram a não temer o frio nem as trevas da noite, conseguiram afugentar os animais que os 

ameaçavam e passaram a cozinhar os alimentos. Ao serem cozinhados, os alimentos 

tornar-se-iam mais fáceis de mastigar e digerir, permitindo uma melhor absorção das suas 

calorias e nutrientes, ao mesmo tempo que estimulavam o crescimento do cérebro. Passaram 

também a trabalhar melhor os objetos de barro (a cerâmica) e, mais tarde, a obter os metais. 

Contudo, fizeram também do fogo uma potente arma de destruição, não só do ambiente, mas 

também uma arma para matar o seu semelhante. Ao mesmo tempo que nos remete ao passado 

longínquo, o fogo também é o presente, a modernidade, nos motores dos automóveis, dos 

jatos e dos foguetes. O petróleo – motor do mundo atual – é o seu principal alimento. 

Vários materiais que utilizamos hoje como o vidro, a porcelana, o cimento armado, os metais, 

os plásticos etc., são fabricados com fogo. Porém, ainda hoje, o fogo continua a despertar 

sentimentos de fascínio, respeito ou mesmo de medo (Eisley, 1955; James, 1989; Lambert, 2004). 

1. COMPONENTES DO FOGO 

O fogo pode ser definido como uma reação química exotérmica que envolve a oxidação 

de uma substância (combustível), resultando na libertação de energia sob a forma de luz e 

calor (Daéid, 2004; NFPA, 2008). No entanto, para que o fogo possa ocorrer é necessária a 

presença e disponibilidade de alguns componentes. O modelo mais antigo e melhor aceite 

para explicar a ocorrência do fogo é denominado de triângulo do fogo. Este modelo congrega 

numa simples representação gráfica os três elementos necessários para que a combustão 

ocorra. Esses elementos são o combustível, o comburente e a energia de ativação, onde cada 

um deles representa um dos lados do triângulo como é ilustrado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Representação gráfica do triângulo do fogo (adaptado de Redsicker e O'Connor, 1997). 
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Todavia, para que ocorra a reação de combustão não basta apenas estarmos na presença 

individual, ou combinada dois a dois, de cada um dos três elementos. Para que ela ocorra os 

três elementos têm de estar presentes e interagir entre si. De facto, os componentes 

necessários estão ligados entre si pelos vértices do triângulo, simbolizando uma interação 

contínua entre eles. Assim, para extinguir um fogo, basta atuar num dos lados que compõem o 

triângulo, inibindo a interação que este tem com os outros dois lados do triângulo (Haessler, 

1974). Porém, recentemente, concluiu-se que este modelo apenas consegue explicar o início 

do processo de combustão. 

Assim, na tentativa de solucionar esta lacuna, surge um novo modelo denominado 

tetraedro do fogo (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Representação gráfica do tetraedro do fogo (adaptado de Redsicker e O'Connor, 1997). 

Este modelo aplica os mesmos princípios teóricos que estão na base do triângulo do 

fogo, contudo adiciona-lhe mais um elemento – a reação em cadeia – que é ilustrada como 

mais uma face da figura geométrica, transformando-a assim num tetraedro ou pirâmide do 

fogo. Como no modelo anterior, também neste todos os elementos necessários estão ligados 

entre si pelos vértices da figura geométrica. Se um desses elementos for removido, o tetraedro 

não estará completo e o fogo não ocorre ou é extinto. Com esta representação gráfica, este 

modelo consegue não só explicar o início do processo de combustão, mas também a forma 

deste subsistir até que um dos quatro elementos (combustível, comburente, energia de 

ativação e reação em cadeia) se esgote ou seja removido. 

1.1. COMBUSTÍVEL 

Os combustíveis são substâncias, em qualquer estado físico, que na presença de uma 

fonte de ignição adequada possam ser oxidadas (Thatcher, 2000). A variedade de combustíveis 

disponíveis é muito grande, abrangendo desde simples hidrocarbonetos gasosos até sólidos 
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quimicamente complexos. Estes podem ser de origem natural, semissintética ou sintética. 

Ao serem queimados, em condições apropriadas, os combustíveis reagem com o comburente 

libertando calor e produtos de combustão. Contudo, para que a combustão dos combustíveis 

líquidos e sólidos ocorra, estes têm de sofrer uma transição para o estado gasoso (Figura 2.3) 

(Redsicker e O'Connor, 1997; Maguire, 2004; Drysdale, 2011). 

 

Figura 2.3. Representação esquemática das transições físicas e químicas da matéria. As linhas a azul 
representam as transições físicas e as linhas a verde representam as transições químicas 
(adaptado de Stauffer e col., 2008). 

Para os combustíveis líquidos essa transição é relativamente simples, através da ebulição 

à sua superfície. No caso dos combustíveis sólidos essa transição é mais complexa, exceto 

quando o sólido sublima, o que é pouco frequente para a maioria dos combustíveis sólidos. 

Assim, esta classe de combustíveis passa normalmente por um processo de decomposição 

química – pirólise – a fim de produzir compostos voláteis com peso molecular suficientemente 

baixo facilitando desta forma a sua transição para a fase gasosa. 

1.2. COMBURENTE 

O comburente mais comum é o oxigénio gasoso (O2), que se encontra presente na 

atmosfera terrestre numa proporção aproximada de   % (Chang, 2005). A atmosfera terrestre 

envolve toda a superfície terrestre. Tal facto faz com que o oxigénio gasoso seja o comburente 

presente na maior parte dos incêndios. 

Contudo, é importante referir que existem outros comburentes como é o caso de 

compostos que contém na sua composição oxigénio ou alguns halogéneos (Cheremisinoff e 

Davletshina, 1998). Exemplo disso é o caso do metano que na presença de cloro arde, 

produzindo ácido clorídrico. 
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1.3. ENERGIA DE ATIVAÇÃO 

A energia de ativação pode ser definida como a quantidade mínima de energia 

necessária para iniciar uma reação química que, ao manifestar-se sob a forma de calor, pode 

provocar a inflamação dos combustíveis (Chang, 2005). Normalmente, identificar a fonte de 

energia que provocou a ignição é o elemento-chave na determinação da causa de um incêndio 

(Martin e Pepler, 2000). 

Contudo, é importante compreender que a mera presença de uma fonte de ignição junto 

de uma atmosfera inflamável não garante a sua ignição. Para que essa ignição ocorra, a fonte 

de ignição tem de ser adequada, isto é, deve ter a capacidade de transferir aos combustíveis a 

energia de ativação suficiente para os elevar até à sua temperatura de ignição. Por exemplo, 

um cigarro aceso é adequado para a ignição da borracha de látex, no entanto, nem a gasolina, 

nem o metano são por ele inflamados (Holleyhead, 1996). 

A energia de ativação pode ser classificada de acordo com a sua fonte. Na Tabela 2.1 são 

apresentados alguns exemplos da sua origem. 

Tabela 2.1. Exemplos de fontes de energia de ativação (adaptado de NFPA, 2008). 

Fonte Exemplo 

Origem térmica Energia produzida por um fósforo 

Origem mecânica Energia provocada pelo atrito entre duas peças mal lubrificadas 

Origem elétrica Arco voltaico criado ente dois contactos de um interruptor 

Origem química Reação exotérmica entre o hipoclorito de sódio e o glicol 

1.4. REAÇÃO EM CADEIA 

A explicação apresentada pelo modelo do triângulo do fogo deixava claro que ao 

combinar os três elementos, comburente, combustível e energia de ativação, ocorreria a 

combustão. Contudo, durante anos os especialistas tentavam compreender e explicar a razão 

pela qual os produtos químicos em pó, utilizados nos extintores, eram tão eficazes na supressão 

de incêndios. Estas questões evidenciavam que existiam outros fatores que influenciavam o 

processo de combustão, para além dos três mencionados no modelo do triângulo do fogo. 

Assim, nos últimos anos verificou-se que a reação química entre o combustível e o 

comburente não se dá num único passo. Durante a combustão dá-se uma sequência de reações 

intermédias, designadas por reações em cadeia, que conduzem à formação de produtos 

intermédios – radicais livres – que autoalimentam o fogo. Os radicais livres formados reagem 

com outras moléculas presentes nas chamas até se formarem os produtos finais da combustão, 

normalmente dióxido de carbono, água, óxidos de azoto, óxidos de enxofre, entre outros. 
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Foi com base nestes novos dados que se tornou claro que os agentes extintores em pó 

suprimiam o fogo através de dois mecanismos de atuação, interferindo na transferência de 

energia produzida pela reação de combustão e/ou pela combinação com os radicais livres 

gerados pelo processo de queima do combustível. A reação em cadeia tem desta forma um 

papel preponderante no fogo. É ela que mantém e propaga o fogo, sendo também responsável 

pela radiação emitida pela chama, sobretudo no comprimento de onda do visível e 

infravermelho (Redsicker e O'Connor, 1997). 

2. QUÍMICA DO FOGO 

Apesar da utilização do fogo pelo Homem de uma forma controlada remontar a tempos 

pré-históricos, a verdade é que existem ainda muitos fenómenos ligados a ele que ainda hoje 

desconhecemos. Desta forma, na tentativa de compreender alguns desses fenómenos que 

determinam o início e propagação do fogo, é necessário recorrer à química que se encontra na 

base do fogo. 

Como referido anteriormente, para que uma combustão ocorra é necessário combinar 

quatro elementos em simultâneo: combustível, comburente, energia de ativação e a reação em 

cadeia. Normalmente, o comburente mais comum é o oxigénio, dada a sua presença na 

atmosfera terreste. Num fogo estão envolvidas uma série de reações químicas que acontecem 

em simultâneo. Contudo, nesse processo existe um tipo de reações químicas de particular 

interesse que são as reações de oxidação (DeHaan e Icove, 2014). A oxidação é definida pela 

IUPAC de duas formas: "um aumento do número de oxidação de qualquer átomo em qualquer 

substrato" ou "o ganho de oxigénio e/ou perda de hidrogénio de um substrato orgânico" 

(IUPAC, 2009). Isto significa que durante um fogo os átomos do combustível são oxidados na 

presença do oxigénio atmosférico. Teoricamente numa combustão completa (onde todos os 

produtos estão nas razões estequiométricas e são constituídos por átomos de carbono, 

hidrogénio e oxigénio) apenas se obtêm como produtos CO2 e H2O. Assim, 

independentemente da complexidade das moléculas de combustível (tipicamente à base de 

celulose, à base de hidrocarbonetos ou à base de hidratos de carbono) estas são transformadas 

em moléculas mais simples (água e dióxido de carbono). Um dos elementos comum a quase 

todos os combustíveis é o hidrogénio. Assim é interessante observar a reação de oxidação do 

hidrogénio na presença do oxigénio, com a produção de água, descrita através da seguinte 

equação química: 

H2 (g) +     O2 (g) ⇋ H2O (g) 

Como a molécula de água é muito mais estável, quando comparada com as moléculas de 

hidrogénio e oxigénio, a reação ocorre com grande vigor e com a libertação de uma grande 

quantidade de energia (reação exotérmica). 
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Outro dos elementos presentes em quase todos os combustíveis e com particular 

interesse na compreensão da química do fogo é o carbono. Quando um átomo de carbono é 

oxidado na presença de oxigénio obtém-se a formação de dióxido de carbono. Esta reação é 

facilmente representada pela seguinte equação química: 

C (s) + O2 (g) ⇋ CO2 (g) 

Contudo, num fogo normal, dificilmente o comburente e combustível se encontram nas 

devidas proporções estequiométricas, dando desta forma origem a outros produtos de 

combustão. Assim, se a quantidade de comburente (neste caso particular oxigénio) disponível 

for baixa ou se a quantidade de combustível duplicar (neste caso o carbono), ocorrerá a 

formação de monóxido de carbono: 

C (s) +     O2 (g) ⇋ CO (g) 

Na verdade estas três reações são bastante importantes na explicação do fogo, uma vez 

que, descrevem de uma forma básica o fenómeno do fogo. A última adquire particular 

relevância devido ao facto de se formar monóxido de carbono, um gás com propriedades 

asfixiantes e um dos principais responsáveis pelas causas de morte nos incêndios (Redsicker e 

O'Connor, 1997; DeHaan e Icove, 2014). 

Dependendo do tipo de combustível podem existir outros elementos químicos 

envolvidos no fogo tais como o enxofre e o azoto que produzem os óxidos de enxofre (SOX) e 

de azoto (NOX), respetivamente. 

Como referido anteriormente a combustão depende do estado físico do combustível, 

assim a combustão (ou fogo) pode ser dividida em dois grupos: viva (ou com chama) e 

incandescente (ou sem chama). Se o combustível estiver no estado gasoso o fogo apresenta 

chama, se o combustível se encontrar no estado sólido o fogo não apresenta chama viva 

(DeHaan e Icove, 2014). 

A combustão com chama é o tipo de combustão mais comum e é a que se verifica por 

exemplo na queima do gás metano (principal constituinte do gás natural) nos queimadores de 

um fogão. Quimicamente a reação de oxidação do metano gasoso (combustível) na presença 

de oxigénio gasoso (comburente) é descrita pela equação seguinte: 

CH4 (g) +   O2 (g)    H2O (g) + CO2 (g) 

Através do número de oxidação de cada átomo podemos verificar que ocorreu uma 

oxidação dos átomos de carbono de -IV na molécula de metano, para +IV na molécula de 

dióxido de carbono e a consequente redução dos átomos de oxigénio de   na molécula de 

oxigénio, para -II nas moléculas de água e dióxido de carbono. 
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Para iniciar a combustão do metano é necessário fornecer uma quantidade de energia ao 

sistema. Contudo, durante a conversão dos reagentes em produtos é libertada uma grande 

quantidade de energia sob a forma de luz e calor. 

De notar que ambos os reagentes desta equação química se encontram na forma gasosa, 

requisito fundamental para que possa ocorrer a combustão com chama. Na realidade a chama 

produzida pela oxidação do metano é uma reação totalmente gasosa. Este facto é bastante 

importante uma vez que os combustíveis sólidos e líquidos não ardem, o que arde são os seus 

vapores. A Figura 2.4 ilustra a dinâmica do fogo proveniente da combustão de um combustível 

sólido ou líquido. 

 

Figura 2.4. Representação esquemática da combustão com chama de um combustível sólido ou 
líquido (adaptado de DeHaan e Icove, 2014). 

O calor gerado pelas chamas, na forma de radiação, atinge a superfície do combustível 

provocando um aumento de temperatura promovendo assim a sua volatilização (no caso de um 

líquido) ou a sua pirólise (no caso de um sólido). As moléculas produzidas são então dissociadas 

em moléculas mais simples, devido às propriedades químicas da chama (também denominadas 

de condições redutoras). As moléculas assim produzidas são agora facilmente combinadas com 

o oxigénio vindo do exterior da chama. A pluma formada pelos gases quentes e pelos produtos 

resultantes da combustão incompleta do combustível – fuligem (no caso do combustível ser 

sólido) e aerossol (no caso do combustível ser líquido) – sobem através da corrente de 

convexão criada, tornando-se cada vez mais quente e, portanto, cada vez menos densa que o 

ar ambiente. A corrente de convexão produzida em torno da chama, introduz mais oxigénio no 
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interior da chama misturando-o com os gases combustíveis, mantendo deste modo a reação. 

Se o nível de oxigénio junto da chama for inferior a   % a taxa de combustão dos combustíveis 

comuns começa a diminuir, sendo possível por esta via controlar ou mesmo extinguir as chamas 

(DeHaan e Icove, 2014). No caso particular dos combustíveis sólidos a extinção das chamas 

não significa a extinção do fogo, uma vez que este pode continuar a arder sem chama. 

Quimicamente a combustão sem chama é uma reação de combustão entre dois 

reagentes um no estado sólido (combustível) e outro no estado gasoso (comburente) onde a 

superfície do sólido reage diretamente com o gás oxidante (Almirall e Furton, 2004a; Daéid, 

2004; NFPA, 2008; DeHaan e Icove, 2014). 

3. TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

Os mecanismos de transferência de calor são relativamente simples no entanto assumem 

um papel preponderante na investigação de causas de incêndio, uma vez que é através destes 

mecanismos que o fogo se propaga desde o ponto de início à área envolvente. Num fogo a 

transferência de calor efetua-se essencialmente por: 

Condução – A transferência da energia térmica dissipa-se ao longo dos materiais que se 

encontram em contacto com a fonte de calor, através da vibração da sua 

estrutura molecular. Este fenómeno apresenta uma ação muito localizada e 

apenas é observado em substâncias sólidas; 

Convexão – A transferência de calor por convexão apenas ocorre em substâncias 

líquidas e gasosas e envolve uma circulação física dos fluídos envolvidos. 

Normalmente, num fogo esta movimentação de fluídos é chamada de 

corrente de convexão e é habitualmente o principal mecanismo de 

dissipação da energia térmica; 

Radiação – A transferência de calor por radiação é feita através da energia 

eletromagnética diretamente de um objeto para o outro. Todos os objetos 

que possuam uma temperatura superior ao zero absoluto iram dissipar calor 

por este mecanismo. Num fogo, o fenómeno de transferência de calor por 

radiação ocorre essencialmente das chamas para as superfícies dos 

materiais envolventes. 

Estes três mecanismos de transferência de calor estão presentes num fogo, no entanto a 

sua importância relativa depende e varia de acordo com a intensidade e dimensão do fogo, 

bem como da forma e da composição dos materiais que compõem a envolvente ao fogo 

(Almirall e Furton, 2004a; Daéid, 2004; DeHaan e Icove, 2014). 
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4. DINÂMICA DO FOGO 

De acordo com vários autores não existem dois incêndios iguais (Redsicker e O'Connor, 

1997; Almirall e Furton, 2004a; Daéid, 2004; NFPA, 2008; DeHaan e Icove, 2014), contudo um 

fogo desenvolve-se através de uma série de estádios bem definidos. Tipicamente, após a 

ignição do combustível, um fogo pode apresentar quatro fases distintas no seu 

desenvolvimento: a fase inicial, a fase do desenvolvimento da camada limite, a fase do 

flashover e a fase do pós-flashover (NFPA, 2008). No entanto, a única fase comum a todos os 

fogos é a primeira, uma vez que todas as outras fases dependem da magnitude do fogo. 

Na realidade a grande maioria dos incêndios não evolui para além desta fase. 

De uma forma simples toma-se como exemplo um fogo numa divisão mobilada de uma 

habitação, com um ponto de início numa das peças de mobiliário (combustível) aí existentes. 

Esse fogo poderá ser descrito de acordo com as quatro fases enumeradas no parágrafo anterior 

e descritas com maior detalhe nos subcapítulos seguintes. 

4.1. FASE INICIAL 

A fase inicial desenvolve-se logo a seguir à ignição do combustível. Nesta fase pequenas 

chamas localizam-se apenas numa pequena área à volta do ponto de ignição. Com o decorrer 

do tempo, as chamas propagam-se e produzem uma pluma ascendente de gases quentes. 

Como descrito anteriormente, os constituintes desta pluma são função direta do tipo de 

combustível e comburente. Contudo, tipicamente, a sua composição engloba fuligem 

(pequenas partículas de carbono), vapor de água, dióxido de carbono, monóxido de carbono e 

outros gases tóxicos como os óxidos de azoto e enxofre. As correntes de convexão geradas 

arrastam esses produtos e o calor produzido para a parte superior da divisão, onde se 

acumulam. Ao mesmo tempo o oxigénio é empurrado para a parte inferior da divisão, 

assegurando desta forma a quantidade de comburente necessária à propagação das chamas 

(Almirall e Furton, 2004a; Daéid, 2004; NFPA, 2008; DeHaan e Icove, 2014). Na Figura 2.5 é 

possível visualizar a representação esquemática da fase inicial de um fogo num compartimento 

de uma habitação. 
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Figura 2.5. Representação esquemática da fase inicial de um fogo num compartimento de uma 

habitação (adaptado de NFPA, 2008). 

4.2. DESENVOLVIMENTO DA CAMADA LIMITE 

Neste estágio o fogo cresce e as chamas propagam-se livremente envolvendo cada vez 

mais combustível no processo de combustão. Os principais responsáveis pela proliferação das 

chamas são os mecanismos de transferência de calor por radiação e convexão, uma vez que 

proporcionam o aumento da temperatura dos combustíveis na zona envolvente ao ponto de 

início até à temperatura de ignição. Os gases produzidos pela combustão destes materiais 

tendem a acumular-se na zona superior do compartimento propagando-se horizontalmente ao 

longo deste, formando uma camada uniforme de gases quentes ricos em partículas em 

suspensão, gases resultantes da pirólise dos combustíveis sólidos e gases tóxicos. Com a 

progressão do fogo os gases quentes produzidos atingem a abertura existente no 

compartimento. Neste ponto a libertação dos gases quentes junto à parte superior do 

compartimento, em conjunto com o consumo de oxigénio envolvido no processo de 

combustão, produzem uma pressão negativa no interior do compartimento. Esta pressão 

negativa gerada no interior do compartimento provoca um efeito de sucção na zona inferior 

da entrada do compartimento, o que leva a que mais ar fresco (oxigénio) seja introduzido no 

compartimento (ver Figura 2.6). Nesta fase, se a taxa de gases quentes produzidos for igual à 

taxa de gases que entram pela abertura do compartimento, a camada de fumo existente no 

interior da divisória não irá aumentar. No entanto, se a taxa de gases quentes produzido pelo 

fogo for maior, a camada de fumo irá continuar a crescer (Almirall e Furton, 2004a; Daéid, 

2004; NFPA, 2008; DeHaan e Icove, 2014). 

Nesta fase, a temperatura no interior da divisória pode ser grosseiramente dividida em 

duas zonas: uma quente, junto ao teto, onde se acumulam os gases e, outra mais fria, junto ao 

chão, onde é feita a oxigenação da divisória. Com o decorrer do tempo a temperatura da parte 

inferior do compartimento vai aumentando, no entanto será sempre inferior à verificada junto 

ao teto. 
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O aumento da temperatura dos gases junto ao teto para valores próximos da 

temperatura limite de ignição de alguns dos seus componentes (fuligem, vapor de água, 

dióxido de carbono, monóxido de carbono e óxidos de azoto e enxofre), provoca muitas vezes 

a ignição destas substâncias. Este fenómeno é normalmente designado por flameover ou 

rollover (Almirall e Furton, 2004a; Daéid, 2004; NFPA, 2008; DeHaan e Icove, 2014). 

 
Figura 2.6. Representação esquemática do desenvolvimento da camada limite de um fogo num 

compartimento de uma habitação (adaptado de NFPA, 2008). 

4.3. FLASHOVER 

Com o decorrer do fogo a temperatura dos gases, junto ao teto da divisória, atinge a 

temperatura crítica (aproximadamente     C) e ao nível do pavimento da divisória, o calor 

radiante por ela emitido pode chegar aos    kW·cm-2, o que é suficiente para provocar uma 

ignição generalizada de todos os materiais celulósicos aí presentes (DeHaan e Icove, 2014). 

Nesta fase todos os combustíveis presentes no compartimento são tomados pelas chamas 

(ver Figura 2.7). Este fenómeno dura apenas alguns segundos e é normalmente designado de 

flashover. 

 
Figura 2.7. Representação esquemática da fase de flashover de um fogo num compartimento de 

uma habitação (adaptado de NFPA, 2008). 
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4.4. PÓS-FLASHOVER 

Nesta fase com todos os materiais combustíveis existentes no compartimento tomados 

pelas chamas e com a quantidade de oxigénio disponível para alimentar a combustão a rondar 

os   %, a evolução do fogo depende essencialmente da ventilação existente (ver Figura 2.8). 

A partir deste momento a extensão do fogo é limitada exclusivamente pela quantidade de ar 

(oxigénio) que consegue entrar na divisória em chamas. Com as concentrações de oxigénio 

disponíveis para a combustão próximas dos valores de   % as chamas extinguem-se. 

No entanto, devido à elevada temperatura registada no interior do compartimento, continua a 

existir a pirólise dos materiais combustíveis. Nessa situação de ausência de oxigénio, a reação 

de oxidação dos materiais combustíveis produz grandes quantidades de monóxido de carbono 

provocando a sua acumulação no interior do compartimento. Esta fase do fogo é 

particularmente perigosa, uma vez que a acumulação destes gases perigosos no interior da 

divisória, apenas necessitam da introdução de ar fresco para se inflamarem dando origem a um 

fenómeno denominado flashback ou explosão do fumo (Almirall e Furton, 2004a; Daéid, 2004; 

NFPA, 2008; DeHaan e Icove, 2014). 

 
Figura 2.8. Representação esquemática da fase de pós-flashover de um fogo num compartimento de 

uma habitação (adaptado de NFPA, 2008). 
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CAPÍTULO 3 – QUIMIOMETRIA 

Uma das etapas de maior dificuldade na análise de resíduos de incêndios é a 

interpretação dos dados analíticos. A abordagem de referência utlizada para esta etapa é a 

indicada pela norma ASTM E1618–14. No entanto, vários são os autores que consideram que 

essa estratégia de interpretação de dados analíticos deve ser complementada/auxiliada por 

outras, baseadas em métodos quimiométricos (Sandercock e Du Pasquier, 2003; Sigman e 

Williams, 2012). Desta forma, com o objetivo de dar resposta a esta necessidade registou-se 

um aumento do número de artigos publicados recorrendo a métodos quimiométricos para 

complementar/auxiliar na interpretação dos dados analíticos de extratos de amostras 

provenientes de cenários de incêndio. 

Um dos líquidos inflamáveis (ILs) mais estudados nestes trabalhos é a gasolina, sendo o 

método quimiométrico mais aplicado a análise de componentes principais (PCA – Principal 

Component Analysis). 

Em 2003, surgiu um estudo que classifica 88 extratos de amostras líquidas de dois tipos 

de gasolinas (Regular e Premium) de diferentes marcas. Para essa classificação são aplicados 

dois métodos: a PCA e uma rede neuronal back propagation. A percentagem de amostras 

classificadas corretamente pela PCA variou entre os     % e os     %, no caso da rede 

neuronal esses valores foram superiores a     % (Doble e col., 2003). No caso particular deste 

estudo os métodos quimiométricos foram avaliados individualmente e não foram levados em 

consideração efeitos importantes como por exemplo a contribuição da queima dos líquidos 

inflamáveis ou dos produtos de pirólise provenientes dos substratos. 

Nesse mesmo ano foi publicado um estudo por Sandercock e Du Pasquier onde são 

aplicadas a PCA e a análise discriminante linear (LDA – Linear Discriminant Analysis) para 

classificar gasolinas de várias marcas recolhidas ao longo de sete meses. Para essa classificação 

foram tratadas as áreas dos picos cromatográficos dos iões característicos dos compostos C0, 

C1 e C2-naftaleno obtidos por GC-MS no modo SIM (Sandercock e Du Pasquier, 2003). 

Recorrendo às mesmas técnicas quimiométricas estes dois autores publicaram mais dois 

estudos, um onde são analisadas várias gasolinas evaporadas e não evaporadas e outro onde 

são comparadas gasolinas comercializadas na Nova Zelândia com gasolinas comercializadas na 

Austrália (Sandercock e Du Pasquier, 2004a,b). Num trabalho posterior, também Nicholas 

Petraco e a sua equipa descreveram a classificação de amostras de gasolina evaporada e não 

evaporada usando os dados multivariados gerados por GC-MS. Para o efeito foram estudados 

quatro métodos quimiométricos. Cada um desses métodos foi aplicado individualmente 

considerando apenas 15 dos picos cromatográficos presentes nos TICs das gasolinas, tendo os 

resultados demonstrado que a variabilidade das amostras analisadas é suficiente para 

classificar os dois grupos de gasolina (líquida e evaporada) (Petraco e col., 2008). 
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Nestes estudos apenas foi considerada parte da informação multivariada contida no TIC de 

cada amostra analisada, perdendo-se desta forma muita informação relevante. 

Em 2004 foi publicado um estudo com o objetivo de classificar/discriminar dois tipos de 

acelerantes (três marcas de gasóleo e três marcas de querosene) através do uso da PCA. 

Neste trabalho foram utilizadas amostras dos dois acelerantes de combustão evaporados e não 

evaporados. A aplicação da análise de componentes principais foi avaliada através do cálculo 

da razão de verosimilhança de forma a concluir sobre a origem das amostras evaporadas 

(Borusiewicz e col., 2004). Um ano mais foi publicado outro estudo que demonstra o sucesso 

da aplicação da análise de clusters e das razões de verosimilhança para distinguir 11 amostras 

de gasóleo de 11 mostras de querosene com base na área dos picos cromatográficos dos 

n-alcanos ente o C11 e o C15 (Zadora e col., 2005). 

Bodle e Hardy estudaram a aplicação da PCA e a modelação independente de analogia 

de classes (SIMCA – Soft Independent Modelling of Class Analogy) com o objetivo de 

estabelecer grupos de acelerantes baseados nas classes da norma ASTM E1618 antiga e nova. 

Para tal, foram extraídos por SPME 130 líquidos inflamáveis diferentes, pertencentes a cada 

uma das classes ASTM e analisados por cromatografia em fase gasosa com detetor de 

ionização de chama (Bodle e Hardy, 2007). 

No ano 2008 surgiu um artigo que aplica a correlação do momento do produto de 

Pearson (PPMC – Pearson Product Moment Correlation) e a PCA a um grupo de 25 amostras de 

gasóleo recolhidas em várias estações de serviço representando oito marcas diferentes. 

A PCA foi realizada com os dados do GC-MS utilizando os TICs e as extrações de perfis de iões 

(EIPs – Extracted Ion Profiles), tendo-se obtido quatro grupos distintos. Os dois métodos 

quimiométricos sugerem que os compostos aromáticos presentes no gasóleo são os que 

proporcionam uma maior discriminação das amostras (Hupp e col., 2008). 

Desa e a sua equipa estudaram três métodos quimiométricos não supervisionados – PCA, 

análise hierárquica de clusters (HCA – Hierarchical Cluster Analysis) e os mapas 

auto-organizativos (SOFM – Self-Organizing Feature Map) – na classificação de amostras 

evaporadas e não evaporadas de gasolina de isqueiro de cinco marcas distintas. Este trabalho 

teve como objetivo determinar qual dos três métodos quimiométricos melhor se adequa à 

classificação deste tipo de acelerante e no caso particular dos SOFM determinar a viabilidade 

da sua utilização no reconhecimento de padrões cromatográficos com vista a estabelecer a 

correspondência entre os acelerantes evaporados e os não evaporados. Os resultados deste 

estudo demonstram que o método com melhor desempenho é o SOFM (Desa e col., 2010). 

Num trabalho posterior, a mesma equipa, recorreu aos mesmos métodos quimiométricos para 

classificar destilados médios do petróleo obtendo conclusões idênticas às do estudo anterior 

(Desa e col., 2011). 
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Nesse mesmo ano surgiu outro estudo com o objetivo de estabelecer a correspondência 

entre 12 líquidos inflamáveis e os seus ILRs mesmo na presença de interferentes de matriz, 

usando dois métodos: a PCA e o PPMC. Os resultados deste trabalho mostram que os dois 

métodos conseguem associar cada um dos líquidos inflamáveis ao respetivo ILR (Baerncopf e 

col., 2011). No caso particular deste trabalho cada acelerante de combustão foi adicionado a 

fragmentos de carpete previamente queimados sendo os resultados diferentes se o líquido 

inflamável fosse queimado em conjunto com a carpete. 

Um ano mais tarde foi publicado um artigo onde os acelerantes estudados (gasolina e 

querosene) são queimados em conjunto com fragmentos de carpete de nylon, tendo os 

resultados cromatográficos obtidos sido avaliados através de três métodos quimiométricos 

(PPMC, HCA e PCA) com o intuito de os associar aos correspondentes líquidos inflamáveis. 

Os métodos utilizados demonstraram cumprir o objetivo, apresentando a PCA os resultados 

mais promissores (Prather e col., 2012). 

Para a classificação de amostras de substratos queimadas na ausência e na presença de 

vários líquidos inflamáveis, foram descritas em 2013 a PCA e duas análises de 

discriminantes – uma linear (LDA) e outra quadrática (QDA). Esses métodos foram 

implementados e otimizados utilizando dois conjuntos de dados distintos. O conjunto de dados 

de treino foi obtido através da combinação computacional de TICs de líquidos inflamáveis (ILs) 

e substratos, contidos nas bases de dados da National Center for Forensic Science da 

Universidade Central da Flórida. Para o conjunto teste foram utilizados TICs de extratos de 

amostras de líquidos inflamáveis queimados na presença de substratos. Os métodos 

quimiométricos foram desenvolvidos individualmente de forma a conseguirem classificar a 

presença ou ausência de ILRs nos TICs dos extratos das amostras de acordo com os critérios 

estabelecidos pela norma ASTM E1618–10 e avaliados de acordo com a razão de 

verosimilhança de cada método (Waddell e col., 2013). Este estudo teve como principal 

objetivo classificar os extratos das amostras analisadas num dos dois grupos criados (presença 

ou ausência de acelerante de combustão). 

Posteriormente, Sinkov e a sua equipa estudaram a utilização e otimização de dois 

métodos quimiométricos (um baseado na análise discriminante e outro baseado na analogia de 

classes (SIMCA)) aplicados ao tratamento de amostras de líquidos inflamáveis provenientes de 

cenários de incêndios. Os algoritmos foram treinados com um conjunto de 165 amostras e 

testadas com um segundo conjunto de 55 amostras. Cada conjunto de amostras foi dividido em 

dois – um contendo amostras com gasolina e outro contendo amostras sem gasolina. 

Os resultados apresentados pelos dois métodos foram individualmente avaliados através da 

razão de verosimilhança (Sinkov e col., 2014). Nesse mesmo ano foi publicado um estudo onde 

são aplicadas SOFM utilizando 29 EIPs selecionadas de entre os iões indicados pela norma 

ASTM E1618-11 como característicos de cada família de compostos presentes nos de 

acelerantes de combustão. Os TICs utilizados neste estudo foram obtidos na base de dados da 
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National Center for Forensic Science da Universidade Central da Flórida (Frisch-Daiello e col., 

2014). 

Durante o ano de 2015 aparecem três estudos onde são utilizadas várias técnicas 

quimiométricas aplicadas à análise de ILs e de ILRs. No primeiro foram estudados seis tipos de 

substratos e seis tipos de líquidos inflamáveis. Os substratos foram queimados na ausência e na 

presença dos seis ILs, perfazendo um total de 42 amostras. Posteriormente, as amostras foram 

extraídas e analisadas por dois métodos diferentes: o primeiro descrito na norma ASTM E1412 

seguido da análise por GC-MS e o segundo onde a extração dos ILRs é também realizada com 

ACS mas a desadsorção é efetuada num sistema automático de headspace ligado diretamente 

ao sistema de injeção do espetrómetro de massa. O poder discriminante dos dois métodos para 

as amostras ensaiadas foi avaliado e comparado recorrendo a ferramentas quimiométricas 

(HCA e QDA), chegando os autores à conclusão que o poder discriminante dos dois métodos é 

idêntico (Ferreiro-Conzález e col., 2015). Neste trabalho foi apenas utilizada parte do espetro 

de massa dos extratos das amostras, perdendo-se assim informação que poderá ser relevante 

para a discriminação dos vários ILRs. 

Num estudo publicado por Lopatka e os seus colaboradores recorreu-se a três conjuntos 

de amostras – o primeiro composto por amostras de líquidos inflamáveis, o segundo com 

amostras de líquidos inflamáveis evaporados e o terceiro com amostras de substratos 

queimados – utilizados para validar um modelo desenvolvido pelos autores a partir da 

combinação computacional de TICs de vários extratos existentes nas bases de dados da 

National Center for Forensic Science da Universidade Central da Flórida. Para a combinação 

de TICs foi somada a intensidade dos iões dos TICs de amostras de ILs evaporados e ILs não 

evaporados com as dos iões contidos nos TICs de amostras de substratos. A análise estatística 

foi realizada num espaço de características de classe-condicional, onde as amostras 

desconhecidas foram representadas de acordo com a sua semelhança com as amostras 

conhecidas (Lopatka e col., 2015). 

Por fim, um terceiro estudo teve como objetivo avaliar o efeito dos procedimentos de 

pré-tratamento na análise estatística multivariada de dados cromatográficos obtidos para um 

conjunto de referência de amostras de gasóleo. Esta avaliação foi realizada pela análise dos 

vários TICs de gasóleos antes e depois do pré-tratamento através da utilização da PCA. 

Dos vários fatores estudados no pré-tratamento dos TICs, os autores concluíram que o 

alinhamento em termos de tempo de retenção e a normalização da área total do TIC seguida 

da normalização de picos individuais têm um grande impacto na discriminação de amostras de 

gasóleo de diferentes marcas. Desta forma, os resultados deste trabalho evidenciam a 

necessidade de pré-tratamento dos dados obtidos, ao mesmo tempo que fornece uma forma 

métrica de avaliar o efeito do pré-tratamento na análise estatística multivariada de dados 

(McIlroy e col., 2015). 
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Na revisão bibliográfica que realizámos, os vários estudos publicados utilizando métodos 

quimiométricos para a previsão/classificação de acelerantes de combustão em amostras de 

resíduos de incêndios não apresentam metodologias de examinação que assegurem a 

qualidade da informação reportada tanto através do controlo da qualidade do processo 

analítico como da fiabilidade da interpretação dos sinais cromatográficos. Este trabalho 

apresenta a primeira metodologia, com qualidade metrológica comprovada, para assegurar 

que a examinação das amostras de resíduos de incêndio não é afetada por falhas na 

conservação e preparação da amostra e, obtenção do sinal instrumental do GC-MS. O controlo 

do processo analítico foi determinante para assegurar a qualidade dos sinais usados na 

construção dos modelos quimiométricos e posteriormente para a utilização dos modelos na 

avaliação de amostras desconhecidas. Este trabalho é igualmente pioneiro na normalização 

robusta dos sinais de GC-MS e na aplicação de alguns métodos quimiométricos à identificação 

de resíduos de incêndios, nomeadamente na interpretação das tendências multivariadas com 

análises de componentes principais, na identificação de acelerantes considerando distâncias 

Euclidianas máximas de sinais de acelerantes ao centroide do seu grupo, ou com a utilização 

de métodos de aprendizagem automática como as árvores de decisão, as Random Forests e as 

redes neuronais de Kohonen. Este trabalho também é inovador na combinação da resposta de 

diversos métodos quimiométricos para assegurar uma resposta combinada de maior qualidade 

e na quantificação da incerteza da examinação baseada em métricas do teorema de Bayes. 

Também o tipo de amostras utilizadas para o desenvolvimento dos métodos quimiométricos é 

inédita em relação às utilizadas nos estudos previamente descritos uma vez que são simuladas 

várias extensões de queima de líquidos inflamáveis na ausência e na presença de diversos 

substratos. 

1. PREPARAÇÃO DO CONJUNTO DE DADOS 

Genericamente, todos os dados obtidos através de instrumentação analítica são uma 

mistura da informação de interesse (sinal instrumental) e de ruído. Na maioria das situações este 

ruído é indissociável da propriedade em análise. A magnitude do sinal instrumental da 

característica estudada deve ser significativamente superior à magnitude do ruído. Lekishvili 

considera que o sinal de interesse deve ser, pelo menos, uma ordem de grandeza superior ao 

ruído, por outras palavras, o sinal deve ser pelo menos dez vezes superior ao ruído (Lekishvili, 

2003). 

Em quimiometria as propriedades que descrevem um objeto podem ser designadas de 

várias formas: variáveis independentes, variáveis de entrada (input) ou descritores. Por outro 

lado, as variáveis a serem previstas são, normalmente, designadas de variáveis dependentes, 

variáveis de saída (output) ou simplesmente resposta. 

No caso particular dos métodos de aprendizagem automática os dados são organizados 

em vetores, originando dois tipos de vetores: os de entrada (input) e os de saída (output). 
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Cada um desses vetores é constituído por várias variáveis que podem ser de entrada, no caso 

dos vetores de entrada, ou de saída no caso dos vetores de saída. 

1.1. NORMALIZAÇÃO DOS DADOS 

Um dos requisitos necessário para a aplicação de alguns métodos quimiométricos ao 

tratamento de dados multivariados é a sua normalização. Existem várias formas de normalizar 

os dados, no entanto, nesta secção apenas será abordado o método de normalização utilizado 

neste trabalho. O método utilizado para a normalização do conjunto de dados multivariados 

(sinais cromatográficos) recorre a uma normalização linear dos dados, através da Equação 3.1. 

      
      

         

                     

Onde   é o valor da variável de entrada a normalizar e,      e      são respetivamente o valor 

mínimo e máximo de   no conjunto de dados do mesmo cromatograma. 

Desta forma, após aplicação desta equação a cada um dos sinais cromatográficos obtidos 

fica compreendido entre   e   em termos de abundância. 

1.2. DIVISÃO DO CONJUNTO DE DADOS 

Todas as respostas (outputs) dos modelos quimiométricos são fortemente condicionadas 

pelo conjunto de dados de entrada (inputs). Desta forma, a atenção dada à preparação do 

conjunto de dados é fundamental para que os modelos possam produzir previsões precisas e 

fiáveis para os novos dados. Assim, para atingir esse objetivo é de extrema importância testar 

os modelos resultantes com um conjunto de dados conhecidos, mas independentes dos 

utilizados no seu treino. Como tal, o conjunto de dados deve ser dividido em, pelo menos, dois 

subconjuntos: o de treino e o de validação ou controlo. O subconjunto de treino tem como 

função definir os parâmetros das ferramentas quimiométricas, cuja validade é avaliada com os 

dados do subconjunto de validação. 

Através das previsões obtidas para o subconjunto de validação é possível adequar e 

otimizar o treino dos modelos. Embora os dados pertencentes ao subconjunto de validação não 

sejam diretamente utilizados no treino do modelo, eles são utilizados para decidir qual dos 

diversos modelos treinados apresenta a melhor previsão. Por esta razão os dados deste 

subconjunto não podem ser considerados independentes do desenvolvimento da estratégia 

quimiométrica. Face a esta situação, surge a necessidade de efetuar uma validação final do 

modelo recorrendo à sua aplicação para a caracterização de um conjunto de dados conhecidos 

que não tenham sido utilizados, nem no treino nem na validação, dando assim origem a um 

terceiro subconjunto de dados denominado de teste ou previsão. 
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Os subconjuntos resultantes – treino, validação e teste – devem cada um deles ser 

representativo da população estudada. Se, por exemplo, os subconjuntos de validação e teste 

contiverem menos informação que o subconjunto de treino as previsões do modelo podem 

falhar quando exposto a conjuntos de dados mais ricos. 

2. MÉTODOS QUIMIOMÉTRICOS 

Neste subcapítulo expõem-se algumas considerações teóricas sobre os métodos 

quimiométricos apresentados nesta dissertação. As duas primeiras secções seguem o descrito 

pelos autores Massart, Vandeginste e por Manly (Massart e col., 1997; Vandeginste e col., 

1998; Manly, 2008). Na terceira secção as referências bibliográficas serão apresentadas ao 

longo do texto. 

2.1. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

A análise de componentes principais (PCA) tem como objetivo reduzir o número de 

variáveis que descrevem os objetos que se pretendem distinguir por um número de variáveis 

compostas, designadas componentes principais, que resumem grande parte da informação do 

espaço multivariado. As componentes principais são uma combinação linear das variáveis de 

entrada (input). Esta redução só funciona se existirem correlações entre as variáveis que 

resultam numa redundância de informação. Idealmente, neste tipo de análise, a totalidade das 

variáveis de entrada devem ser descritas apenas por dois ou três componentes principais, 

proporcionando uma redução de dados de entrada e, desta forma, simplificando a sua análise. 

Assim, genericamente, numa PCA consideram-se   variáveis,           , que são 

combinadas linearmente, obtendo-se   componentes principais,           , que descrevem a 

população multivariada inicial, resumindo progressivamente menos informação do primeiro 

(  ) para o último (  ) componente principal. Estes componentes principais são definidos de 

forma a refletir informação pouco correlacionada. A falta de correlação entre os componentes 

principais obtidos traduz as diferentes dimensões que cada componente está a transmitir. 

Na PCA, a variância de cada componente principal é descrita por 

                         . Usualmente, após a aplicação da análise de componentes 

principais a variância do conjunto de variáveis de entrada fica descrita maioritariamente pela 

variância de dois ou três componentes principais, uma vez, que as variâncias dos outros 

componentes principais são tão baixas que podem ser desprezadas. Contudo, nem sempre se 

verifica uma redução tão eficaz do número de variáveis originais. De facto, tais resultados só 

são alcançados quando as variáveis originais estão altamente correlacionadas. 

De forma a exemplificar os cálculos envolvidos na análise de componentes principais, são 

apresentados um conjunto de dados genéricos na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1. Conjunto de dados genéricos para uma análise de componentes principais. 

Caso            

1               

2               

          

                

Assim, tomando como exemplo os dados genéricos, apresentados na tabela anterior, 

cada um dos componentes principais pode ser descritos através da Equação 3.2. 

                                                  

Em que     representa o coeficiente da variável   do componente principal  , onde   e   variam 

de   a  . 

Os coeficientes de cada componente principal são sujeitos à restrição de 

   
     

       
       

    e também à condição de que      e    não estejam 

correlacionadas entre si. 

Para aplicar a análise de componentes principais, embora não seja necessário saber 

como se obtêm as equações que traduzem cada um dos componentes principais, é de extrema 

importância compreender a natureza das equações. Na realidade, a PCA envolve o cálculo dos 

valores próprios descritos pela matriz de covariância amostral simétrica, que toma a forma: 

   

          

          

    
          

  

onde o elemento da diagonal descrito pelo valor     é a variância da variável    e, o valor fora 

da diagonal     é a covariância entre as variáveis    e   . 

A variância dos componentes principais,        , é dada pelos valores próprios da matriz  . 

Assumindo que esses valores estão ordenados             , então    (          ) 

corresponde à variância do componente principal                       . 

Uma propriedade importante dos valores próprios da matriz anterior é que a sua soma é 

igual à soma das variâncias dos componentes principais, ou seja, 

                        . Como     e    são as variâncias de    e   , 

respetivamente, a soma das variâncias dos componentes principais é igual à soma das 

variâncias das variáveis entrada (input). Ou seja, os componentes principais descrevem toda a 

variação dos dados originais. 
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Com o intuito de evitar que uma ou mais variáveis tenham uma influência indevida sobre 

os componentes principais, é comum efetuar previamente à PCA uma normalização das 

variáveis,           , de forma que as suas médias sejam zero e a sua variância um. 

Assim, todos os elementos     colocados ao longo da matriz  , tomam o valor  . Desta forma, a 

matriz adquire a seguinte configuração: 

  

 
 
 
 

        

        

    
         

 
 
 

 

em que         são elementos fora da diagonal da matriz e representam a correlação 

existente entre as variáveis    e   . Como tal, a análise de componentes principais é feita sobre 

a matriz de correlação, onde a soma dos termos colocados ao longo da diagonal e a soma dos 

valores próprios é igual ao número total de variáveis   . 

2.2. CÁLCULO DE DISTÂNCIAS NO ESPAÇO MULTIVARIADO 

A análise multivariada em geral e a classificação de amostras em particular recorre 

muitas vezes à medição de distâncias no espaço, nomeadamente, entre um objeto e um grupo 

de objetos. Existem várias formas de medir este tipo de distâncias, no entanto, neste 

subcapítulo apenas serão abordadas duas das formas mais utilizadas: a distância Euclidiana e a 

distância de Mahalanobis. 

2.2.1. Distância Euclidiana 

Uma das formas mais simples de medir distâncias no espaço multivariado é através da 

distância Euclidiana. Por este facto, esta distância é uma das mais populares para efetuar este 

cálculo. Muitos são os modelos quimiométricos utilizados na análise multivariada que recorrem 

a esta medida, nomeadamente a análise classificatória ou cluster analysis (Bettencourt da Silva 

e Camões, 2010). 

A distância Euclidiana é determinada por um algoritmo baseado no teorema de 

Pitágoras. Se considerarmos o caso em que existem   objetos cada um dos quais descritos por 

  variáveis, isto é,           , os objetos   e   podem ser descritos por               e por 

              ,repectivamente. 

Neste caso a distância Euclidiana dos dois objetos   e  , (   ) é calculada através da 

Equação 3.3. 
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Se existirem apenas duas variáveis,    , a distância entre os dois objetos   e   é 

calculada pela Equação 3.4 que representa a aplicação do teorema de Pitágoras à 

representação gráfica dos dois pontos descritos por duas variáveis (ver Figura 3.1). 

              
 
          

 
 
   

                    

 

Figura 3.1. Representação esquemática da distância Euclidiana entre dois objetos   e   descritos por 
duas variáveis (adaptado de Manly, 2008). 

Um aspeto importante a ter em consideração antes da aplicação desta equação é a 

normalização de todas as variáveis que descrevem os objetos, por exemplo através da 

Equação 3.1. 

As distâncias Euclidianas não processam a correlação das variáveis mas refletem toda a 

dimensão multivariada dos dados. 

2.2.1.1. Determinação do centroide de um grupo de objetos 

Caso seja identificado um grupo homogéneo de objetos no espaço multivariado, o seu 

centroide pode ser calculado para caracterizar esse grupo. As coordenadas do centroide de um 

grupo de objetos são as médias dos valores de cada uma das variáveis dos objetos desse grupo 

             , em que     representa a média dos valores da variável   de todos os objetos do 

grupo. 

A Equação 3.5 é aplicada no cálculo da distância Euclidiana (     
) de um objeto   com 

coordenadas,               ao centroide (  ) de um determinado grupo                 . 
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2.2.2. Distância de Mahalanobis 

Outra forma de medir distâncias no espaço multivariado é através da distância de 

Mahalanobis. Este tipo de medida tem em consideração as correlações entre as diversas 

variáveis e pode ser definida como a distância entre um objeto descrito por um vetor 

                  e um centroide descrito por um vetor                       

considerando a matriz de covariâncias   estimada pelos valores reunidos no centroide. 

A Equação 3.6 apresenta o cálculo da distância de Mahalanobis (     
) entre   e   . 

     
                     

                       

Em que       ,     e         representam a matriz da diferença entre   e   , a matriz 

transposta desta diferença e a inversa da matriz de covariâncias da população, respetivamente. 

O valor de      
 representa assim um resíduo multivariado para a observação  , isto é, a 

medida da distância entre a observação   e o centro das distribuições das restantes 

observações (  ), tendo em consideração todas as variáveis e as suas covariâncias. 

Um aspeto importante a reter é que se a população de objetos considerada seguir uma 

distribuição normal multivariada, então os valores de    seguem uma distribuição    com   

graus de liberdade, desde que   pertença a esta distribuição. Assim, um valor 

significativamente grande de    sugere que o vetor   pode fazer parte do grupo descrito pelo 

centroide   . 

A vantagem desta distância é a sua capacidade para identificar e processar correlações 

entre variáveis de forma a evitar que o tratamento independente destas produza distâncias 

maiores que as diferenças multivariadas. No entanto, a contabilização desta correlação requer 

que o número de amostras utilizadas seja superior ao número de variáveis consideradas. 

2.3. MÉTODOS DE APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA 

Genericamente a aprendizagem automática pode ser descrita como sendo uma técnica 

que assenta em algoritmos que permitem os computadores aprenderem de forma automática. 

Em muitos casos as propriedades dos sistemas químicos são afetados por vários 

mecanismos complexos, muitas vezes simultâneos e desconhecidos. A resposta para este tipo 

de situações é a utilização de métodos de aprendizagem que se baseiam em técnicas indutivas. 

Neste tipo de aprendizagem, o conhecimento é adquirido com as experiências anteriores que 

são utilizadas para aprender o problema. A informação é incorporada no modelo que é 

utilizado para efetuar as previsões para os novos dados de entrada (inputs). Um exemplo da 

aplicação destes métodos de aprendizagem é a sua utilização na determinação da atividade 

biológica de compostos (Burden, 1996; Myint e Xie, 2015). 
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Como já referido, o processo de aprendizagem automática tem início na seleção e 

tratamento do conjunto de dados. Assim, um método de aprendizagem automática utiliza o 

subconjunto de treino para aprender o problema a partir dos dados apresentados e de seguida 

utiliza o subconjunto de teste para avaliar a qualidade do modelo obtido e a sua capacidade de 

resposta. 

Genericamente, os processos de aprendizagem automática são aplicados de acordo com 

duas estratégias de aprendizagem, uma com supervisão e outra sem supervisão. Na primeira, o 

principal objetivo é a construção de um modelo, que depois do processo de aprendizagem, 

seja capaz de associar os dados de entrada (input) (      ) a resultados alvo (     ). Assim, na 

aprendizagem supervisionada o conjunto de dados de entrada necessita de pares (      , 

     ), ou seja, os dados de entrada são apresentados ao modelo na forma de um par de 

vetores, o de entrada (      ) e o alvo       ). Durante o processo de aprendizagem os dados 

de saída (outputs) (       ) do modelo para um determinado objeto de entrada é comparado 

com o seu valor alvo (     ) podendo desta forma ser calculado o erro associado a cada 

previsão. De seguida, o modelo supervisionado utiliza esse erro e efetua as correções 

necessárias de forma minimizá-lo, ou seja, diminuir a diferença entre o       e        . 

Concluído o treino do modelo espera-se que este efetue previsões corretas para novos 

conjuntos de dados  . 

Na estratégia de aprendizagem sem supervisão, não existe informação sobre as classes 

ou sobre os dados de saída (outputs) do subconjunto de treino. Neste caso o sistema aprende 

apenas através dos dados contidos no subconjunto de entrada (input). O objetivo principal 

desta estratégia é que o sistema aprenda as relações entre os objetos e represente os dados 

com base nessas relações. Geralmente, estas técnicas são bastante utilizadas para solucionar 

problemas de classificação em análise classificatória (clusters analysis), ou na deteção de 

valores aberrantes. 

Apesar dos inúmeros métodos de aprendizagem automática disponíveis, apenas serão 

descritos os utilizados neste trabalho: árvores de decisão, random forest e redes neuronais de 

Kohonen. 

2.3.1. Árvores de decisão 

As árvores de decisão são um dos métodos de aprendizagem automática que podem ser 

utilizados para efeitos de classificação ou regressão. Este método aplica um grupo de regras 

lógicas ao conjunto de dados, dividindo-os de acordo com as suas características (descritores) 

em subconjuntos sucessivamente mais pequenos e semelhantes entre si (Breiman e col., 1984). 

Uma árvore de decisão, à semelhança de uma árvore verdadeira, é composta por uma raiz, nós, 

ramos descendentes e folhas. Este método é de fácil interpretação e pode ser representado 

através de um esquema idêntico a uma árvore (ver Figura 3.2). A árvore de decisão cresce por 
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divisão dos objetos a partir de um nó parental em dois ramos descendentes. Cada nó da árvore 

representa uma regra lógica definida por um descritor e cada um dos ramos descendente 

desse nó representa uma via possível que o descritor pode tomar. 

 

Figura 3.2. Representação esquemática de uma árvore de decisão. 

Os objetos a serem classificados pela árvore de decisão treinada são submetidos à 

condição lógica localizada no nó da raiz da árvore, onde serão testados os descritores ( ) 

específicos desse nó e os objetos são movidos para cada um dos ramos, dependendo do valor 

desse descritor. Este processo é repetido no nó seguinte até os objetos atingirem as folhas da 

árvore onde são classificados. A classificação baseia-se na classe maioritária dos objetos do 

conjunto de treino que atingiram a mesma folha. 

Cada folha da árvore de decisão representa uma subdivisão    do espaço   gerado por 

todos os descritores que caracterizam o conjunto dos objetos (ver Figura 3.3). 

 

Figura 3.3. Representação esquemática da partição do espaço   pelos descritores   (adaptado de 

Barbosa e col., 2011). 
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As árvores de decisão são um dos métodos de aprendizagem automática mais utilizados 

e existem vários algoritmos disponíveis, no entanto, neste subcapítulo apenas serão descritos 

os quatro algoritmos utilizados nesta dissertação: o CART em que se baseia a biblioteca rpart 

do programa R, o C4.5 em que se baseia a biblioteca J48 do programa Weka, o algoritmo 

utilizado pela biblioteca Logistic Model Trees (LMT) do programa Weka e o algoritmo 

utilizado pela biblioteca Funtional Trees (FT) do programa Weka. Dada a semelhança entre os 

dois primeiros algoritmos estes serão descritos na mesma subsecção. 

2.3.1.1. Algoritmos CART e C4.5 

O objetivo principal da utilização das árvores de decisão é a criação de um modelo 

sustentado em regras de classificação, baseadas nos descritores de um objeto, que possibilite 

enquadrar esse objeto numa determinada classe. Uma das vantagens da utilização deste 

modelo é inexistência de um limite máximo do número de descritores apresentados para 

dividir uma árvore. Outra é a ausência de limites para a dimensão de uma árvore. 

O processo completo de construção de uma árvore de decisão, desde a raiz até às folhas, 

pode ser resumido em quatro grandes etapas fundamentais. Na primeira, a árvore de decisão é 

construída através da atribuição de uma condição lógica, com base num descritor do conjunto 

de dados, para cada um dos nós da árvore. Junto de cada nó da árvore os objetos do 

subconjunto de treino são divididos em ramos (no caso do algoritmo CART apenas dois, 

podendo ser mais no caso do algoritmo C4.5) tendo por base a resposta à condição lógica. 

Na etapa seguinte, cada nó é avaliado tendo por base a redução da impureza dos ramos 

parentais adjacentes a cada nó. No caso do algoritmo CART, esta avaliação é realizada 

comparando a função impureza associada ao nó parental (   
), com a mesma função associada 

a cada um dos nós descendentes (   
 e    

) resultando assim uma variação da impureza 

associada a um determinado nó          para um determinado objeto   e um determinado nó 

parental   , dado pela Equação 3.7. 

            
      

      
                    

Onde    e    são as porções dos objetos provenientes do nó parental    que passam para o 

ramo da direita ou da esquerda, respetivamente. 

A função impureza pode ser definida de várias formas, no entanto, a mais utilizada nas 

árvores de regressão é a traduzida pela Equação 3.8. 

   
          

 
 

     

                    



CAPÍTULO 3 
QUIMIOMETRIA 

73 

Onde    corresponde a um determinado nó parental,    representa o valor experimental do 

descritor associado a um objeto    do subconjunto de treino e     
 representa a média dos 

valores do descritor dos objetos nesse nó parental. 

No caso das árvores de classificação a função impureza pode ser definida através do 

índice de impureza de Gini (ver Equação 3.9). 

   
           

 
 

 

   

                    

Onde        corresponde à porção de objetos da classe   no nó parental    abrangendo assim 

todas as   classes em estudo. Desta forma, o índice de impureza de Gini dá-nos o erro 

associado a cada nó parental (Breiman e col., 1984). 

No caso do algoritmo C4.5 a seleção da regra lógica em cada nó é avaliada tendo em 

conta a entropia ( ) que caracteriza a impureza do conjunto de dados (Quinlan, 1993; Barbosa 

e col., 2011). Desta forma, num conjunto de objetos a entropia representa a heterogeneidade 

dos objetos em relação à sua classificação. Se o conjunto de treino   em cada nó puder ser 

dividido em   classes distintas, a entropia de   será dada pela Equação 3.10. 

                 

 

   

                     

Onde    é a porção de dados em   que pertence à classe  . 

A média da entropia dos subconjuntos        , produzidos pela divisão do conjunto de 

treino   com base no descritor  -ésimo é dada pela Equação 3.11. 

          
    

   
     

 

   

                     

Na terceira etapa da construção de uma árvore de decisão é efetuada a poda de 

determinados ramos da árvore obtida nas duas etapas anteriores. Desta poda resulta um 

conjunto de árvores mais pequenas também denominadas de subárvores. A seleção dos ramos 

a podar baseia-se na medida do custo-complexidade (ver Equação 3.12) de qual das 

subárvores, com o mesmo número de nós terminais, possui o menor erro (Breiman e col., 1984). 

    
    

                           

Onde     
 corresponde à medida do custo-complexidade,    

 corresponde ao erro associado 

aos nós de uma subárvore,   representa um parâmetro de complexidade associado à 

profundidade da árvore e    corresponde ao número de nós terminais na subárvore. 
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No caso de uma árvore de regressão, o erro associado aos nós de uma subárvore (   
) 

baseia-se na soma dos quadrados das diferenças entre os valores experimentais e os valores 

previstos pela árvore. Para uma árvore de classificação, o erro baseia-se no número de objetos 

mal classificados. 

Por fim, na quarta etapa, partindo do conjunto de todas as subárvores selecionadas, a 

que apresenta o menor valor de erro na validação cruzada (onde o conjunto de objetos 

utilizados para fazer crescer a árvore é diferente do conjunto de teste) será escolhida como a 

árvore ideal. 

Embora neste trabalho as árvores de decisão sejam usadas exclusivamente na 

classificação de objetos, estas também podem ser utilizadas na resolução de problemas de 

regressão. Nesse caso particular, os resultados da previsão (resultados de saída,        ) de um 

conjunto de objetos são obtidos através da média das respostas dos objetos, do subconjunto de 

treino, que são classificados na mesma folha da árvore. 

2.3.1.2. Algoritmo Logistic Model Trees 

As árvores de decisão construídas com o algoritmo Logistic Model Tree (LMT) 

apresentam uma estrutura idêntica às árvores anteriormente descritas, com um conjunto de   

nós parentais e descendentes e um conjunto de folhas   (Landwehr e col., 2005). 

Se   representar o espaço gerado por todos os descritores que caracterizam o conjunto 

de dados, então a estrutura da árvore produzirá uma subdivisão do espaço   em várias regiões 

  , onde cada uma dessas regiões representa uma folha na estrutura da árvore. 

Ao contrário dos outros dois algoritmos já descritos, neste as folhas (   ) têm associada 

uma função de regressão logística    em vez de apenas um rótulo com a classe. A função de 

regressão    tem em consideração dois fatores um que o subconjunto dos descritores      e 

outro em que os modelos de probabilidade ( ) da classe é dada pela Equação 3.13. 

           
      

        
   

                     

Onde: 

        
 
     

 
   

 

   

                     

Se    

 
        . O LMT é dado pela Equação 3.15. 

                   

   

                     

Onde         toma o valor   se     , caso contrário toma o valor  . 
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O algoritmo das Logistic Model Trees (LMT) pode ser resumido através das seguintes 

etapas (Landwehr e col., 2005): 

 O processo de aprendizagem começa com a construção do modelo logístico na raiz 

da árvore aplicando o algoritmo denominado Logitboost que ajusta uma função de 

regressão linear, usando o modo de validação cruzada (partindo o conjunto de treino 

em cinco) para determinar o número apropriado de iteração. 

 A partir da raiz é construída uma divisão para os objetos de cada conjunto. A divisão 

pode ser binária (no caso de descritores numéricos) ou múltipla (no caso de 

descritores nominais). O crescimento da árvore continua ajustando os objetos e 

construindo os modelos lógicos em cada nó descendente da seguinte forma: em cada 

nó descendente o algoritmo Logitboost processa o subconjunto de objetos presentes 

nesses nós, mas no início o algoritmo começa com uma função linear      , com os 

pesos     e com a probabilidade estimada    , decorrente da última iteração 

realizada no nó parental. O número ótimo de iterações é determinado mais uma vez 

usando o modo de validação cruzada (partindo o conjunto em 5). 

 A divisão dos nós descendentes continua desta forma até ser atingindo algum dos 

critérios de paragem. 

 No final da construção da árvore de decisão esta é podada. A poda das árvores de 

decisão LMT é baseada no algoritmo de poda utilizado em CART. 

2.3.1.3. Algoritmo Functional Trees 

Este tipo de árvore de decisão utiliza no seu processo de aprendizagem um algoritmo 

que pode ser de dois modos, um para a classificação multivariada e outro para regressão usando 

combinações de descritores nos nós parentais, nós descendentes ou em ambos (Gama, 2004). 

Na construção deste tipo árvores o algoritmo aplica uma estratégia padrão de divisão do 

conjunto de objetos do topo para a base (top-down). A divisão em cada nó é univariada, no 

entanto, podem ser considerados os descritores originais do conjunto de objetos ou novos 

descritores obtidos através de uma função. Essa função pode ser uma regressão logística 

múltipla ou um discriminante linear no caso das árvores de classificação ou, uma regressão 

linear múltipla no caso das árvores de regressão. Desta forma, os valores dos novos descritores 

correspondem à previsão efetuada em cada nó da árvore para cada objeto do conjunto de 

dados. No caso das árvores de classificação, por cada classe é criado um novo descritor que 

corresponde à probabilidade da previsão. No caso das árvores de regressão apenas é criado 

um novo descritor. Deste modo, o algoritmo considera divisões de dados oblíquas baseadas em 

combinações de descritores para além das divisões baseadas nos descritores originais do 

conjunto de objetos. A avaliação da qualidade da divisão de cada nó é efetuada através do 
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ganho de informação na configuração utilizada nas árvores de classificação e através da 

redução da variância no caso da configuração utilizada nas árvores de regressão. 

Uma vez terminado o processo de crescimento da árvore é efetuada a poda de 

determinados ramos da árvore através de um procedimento de baixo para cima (bottom-up). 

Desta forma durante o procedimento de poda cada nó da árvore é avaliado partindo das folhas 

para a raiz. Assim em cada nó da árvore são consideradas três possibilidades: 1) não realizar a 

poda (ou seja deixar a raiz da subárvore nesse nó), 2) substituir o nó por uma folha que prevê 

uma constante ou 3) substituir o nó por uma folha que prevê o valor através de uma função que 

foi aprendida durante o processo de crescimento da árvore. A seleção da possibilidade correta 

para cada nó é tomada com base nos critérios definidos por Quinlan para o erro do algoritmo 

C4.5 (Quinlan, 1993). 

Concluído o processo de poda os objetos a classificar são apresentados à árvore de 

decisão. O processo inicia-se na raiz da árvore e os objetos são avaliados em cada nó de acordo 

com a função aí presente e conduzindo o objeto para o ramo direito ou esquerdo. Quando o 

objeto atinge uma folha este é classificado. 

2.3.2. Random Forest 

Este tipo de método de aprendizagem baseia-se num conjunto de árvores de decisão, 

semelhantes às descritas anteriormente, mas com duas diferenças. A primeira reside no facto 

de as árvores construídas para este método não passarem pelo processo de poda. A segunda 

diferença centra-se no facto do conjunto de treino ser um subconjunto aleatório do conjunto 

de treino original, e dos descritores disponíveis para construir cada regra serem um 

subconjunto do total de descritores. 

Ao contrário das árvores de decisão, onde é obtido um grande número de casos em cada 

folha, as Random Forests (RFs) são construídas de forma a obter um pequeno número de 

objetos em cada folha. 

A variabilidade entre as diversas árvores construídas está assegurada, uma vez que cada 

árvore é construída apenas com dois terços dos objetos, escolhidos aleatoriamente, do 

subconjunto de treino: amostra bootstrap. O restante terço dos objetos do subconjunto de 

treino é mantido à parte: amostra out-of-bag. Outro facto que contribui para a variabilidade 

entre as árvores é a escolha aleatória dos descritores para cada nó específico. 

O desempenho de cada árvore pode ser avaliado através da estimativa do erro da 

previsão para os objetos que constituem a amostra out-of-bag. Assim, cada previsão efetuada 

para um objeto   da amostra out-of-bag, através das várias árvores envolvidas no modelo, é 

considerada em conjunto de forma a atingir o consenso da previsão. Esse consenso é obtido 

através de um processo de votação da previsão de cada árvore. A precisão das previsões 

obtidas para os objetos em estimativas para a amostra out-of-bag é uma medida da 



CAPÍTULO 3 
QUIMIOMETRIA 

77 

capacidade de previsão do modelo. Uma vez que a previsão para cada objeto pertencente à 

amostra out-of-bag é independente dos restantes objetos pertencentes ao subconjunto de 

treino – amostra bootstrap – os resultados globais da amostra out-of-bag podem ser utilizados 

para efetuar uma validação independente do modelo RF (Liaw e Wiener, 2002). 

Para além desta capacidade de validação, o algoritmo das RFs disponibiliza várias formas 

de medir e avaliar a capacidade do modelo, seja de uma forma global ou de uma forma 

detalhada (variável a variável). Uma das formas de medir a importância de cada descritor 

usado na construção do modelo é obtida pela substituição aleatória dos valores da variável 

 -ésima associados a cada um dos objetos pertencentes à amostra out-of-bag em cada uma 

das árvores  . Todos os objetos corrompidos da amostra out-of-bag na variável  -ésima são 

então submetidos à árvore correspondente e são obtidas novas previsões, assim como, uma 

nova taxa de erro. A importância da variável  -ésima é a diferença entre o novo erro e o erro 

originalmente obtido com a amostra out-of-bag. 

Um modelo RF permite determinar um valor de proximidade ou semelhança entre um 

determinado par de objetos. Essa medida é definida como a proporção de árvores da RF em 

que os dois objetos coincidiram na mesma folha. O sistema de votação de uma RF também 

permite a associação de uma probabilidade a cada previsão, a qual reflete a percentagem dos 

votos obtidos pela classe vencedora (Breiman, 2001). 

Uma vantagem deste método é a sua capacidade para funcionar com conjuntos de 

variáveis de entrada grandes, na ordem das centenas, podendo mesmo atingir os milhares de 

variáveis. Para além desta vantagem, as RFs podem originar modelos com elevada capacidade 

de previsão sem a necessidade de grande investimento na otimização dos parâmetros que 

controlam a sua construção (Breiman, 2001; Liaw e Wiener, 2002). 

2.3.3. Redes neuronais de Kohonen 

As redes neuronais (NNs) de Kohonen, também designadas de mapas de Kohonen, foram 

desenvolvidas por Tuevo Kohonen e baseiam o seu modelo de aprendizagem num processo de 

treino não supervisionado, onde os objetos a classificar são mapeados de acordo com as suas 

semelhanças. As redes de Kohonen projetam os objetos multidimensionais numa superfície 

bidimensional de neurónios – denominada mapa – e o algoritmo foi desenvolvido para 

evidenciar a semelhança entre os objetos do conjunto de dados mapeando objetos 

semelhantes no mesmo neurónio ou em neurónios adjacentes. Cada neurónio do mapa é 

constituído por tantos pesos quantas as variáveis de entrada (input) (ver Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Representação esquemática da arquitetura e do processo de treino de uma rede de 
Kohonen (adaptado de Latino, 2008). 

Antes do início do treino os pesos de cada neurónio assumem valores aleatórios. Durante 

o treino, cada objeto apresentado é mapeado no neurónio que apresenta a menor distância 

Euclidiana ao vetor de entrada (input). Este neurónio, denominado de neurónio vencedor, 

ajusta os seus pesos de forma a tornar-se ainda mais semelhante ao objeto de entrada (input) 

(ver Figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Representação esquemática do neurónio vencedor e da sua vizinhança numa rede de 
Kohonen (adaptado de Latino, 2008). 

Apesar da representação bidimensional da rede de Kohonen, na realidade ela apresenta 

uma forma toroidal, onde todos os neurónios têm o mesmo número de neurónios vizinhos (ver 

Figura 3.6). 

 
Figura 3.6. Transformação do plano bidimensional de uma rede de Kohonen numa representação 

toroidal (adaptado de Zupan e Gasteiger, 1999). 
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Como já referido a rede de Kohonen aprende através de um processo competitivo e não 

supervisionado, ou seja, todos os neurónios do plano bidimensional vão competir pela sua 

ativação quando é fornecido um estímulo (um objeto) ao modelo mas, apenas um será o 

selecionado. O neurónio selecionado é aquele em que o vetor dos pesos                   é 

mais semelhante aos descritores do objeto                   e essa semelhança é avaliada 

através da distância Euclidiana, calculada a partir da Equação 3.16. 

                   
 

 

   

                                

Onde o índice   indica um determinado neurónio,   é o número de neurónios,   representa o 

número de pesos de cada neurónio e o índice   indica uma determinada variável de entrada 

(input). Neste caso particular, utilizando esta regra e com uma representação bidimensional, o 

índice   indica a posição de um dado neurónio nesse plano. Em geral, a posição de um 

neurónio é descrita por dois índices que correspondem às duas coordenadas do neurónio no 

plano. 

Uma vez encontrado o neurónio vencedor  , os seus pesos     são ajustados com o 

intuito de os tornar ainda mais semelhantes ao objeto de entrada. Contudo, não é apenas o 

neurónio vencedor a sofrer um processo de ajuste dos seus pesos, também os pesos dos 

neurónios vizinhos são ajustados. A extensão do ajuste depende da distância topológica do 

neurónio vencedor   – quanto mais perto do vencedor se encontrar um neurónio – maior será o 

ajuste dos seus pesos,    . A função escalar aplicada é dependente da topologia (ver 

Equação 3.17). 

                                  

Onde o termo         representa a distância topológica entre o neurónio vencedor   e o 

neurónio   enquanto o nível de estímulo depende da função     . 

Uma das funções      utilizada nas redes de Kohonen é denominada de "chapéu 

mexicano" e é ilustrada na Figura 3.7. 

 
Figura 3.7. Perfil da função      mais utilizada na correção dos pesos dos neurónios vizinhos, 

denominada "chapéu mexicano" (adaptado de Zupan e Gasteiger, 1999). 
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No processo de aprendizagem de Kohonen é assumido que a rede aprende através da 

alteração dos pesos de cada neurónio. Assim, a Equação 3.17 é multiplicada por outra função 

     que será decrescente à medida que o treino decorre (ver Equação 3.18). 

                                   

Onde   representa o número de objetos pertencentes ao subconjunto de treino. 

Este parâmetro pode ser associado ao tempo de treino e é proporcional ao número de objetos 

do subconjunto de treino. A função      pode ser expressa através da Equação 3.19. 

                
      

      
                          

Onde      representa o número de objetos do subconjunto de treino que serão apresentados 

durante o treino. As duas constantes      e      são os limites superior e inferior entre os 

quais o ajuste varia (diminuindo do início para o fim do treino). 

Os ajustes dos pesos     do neurónio   na região definida pela função   são dados pela 

Equação 3.20. 

   
      

    
       

                    
       

                      

Onde    representa uma variável de entrada (input) do subconjunto   ,   representa o 

neurónio vencedor com índice   e   representa um peso específico do neurónio  . 

Os resultados de saída (output) da rede de Kohonen consistem na localização do 

neurónio que apresenta os pesos mais semelhantes às características do objeto, ou seja, a 

localização do neurónio vencedor. 

O algoritmo de aprendizagem da rede de Kohonen pode ser resumido através das 

seguintes etapas (ver Figura 3.4): 

 Antes do início do treino, os pesos dos neurónios assumem valores aleatórios; 

 Um objeto ou vetor de entrada (input)    de dimensão   é apresentado à rede; 

 O vetor de entrada    é mapeado no neurónio que possui os pesos mais 

semelhantes aos seus. Este é o neurónio vencedor   que foi ativado pelo vetor de 

entrada; 

 Os pesos de cada neurónio   são ajustados de forma a torná-lo ainda mais 

semelhante às propriedades do objeto apresentado; 
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 Os neurónios vizinhos do neurónio vencedor   também sofrem ajustes nos seus 

pesos. O grau de ajuste de cada neurónio vizinho depende da sua distância 

topológica ao neurónio vencedor; 

 O objeto seguinte    do subconjunto de treino é apresentado à rede e é iniciado 

um novo processo de treino (repetindo os passos anteriores); 

 Os objetos    do subconjunto de treino são iterativamente apresentados à rede e 

os pesos ajustados, até ser atingido o número de ciclos pré-definido. 
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CAPÍTULO 4 – AVALIAÇÃO DE INCERTEZAS EM ANÁLISES QUALITATIVAS 

A análise qualitativa ou a examinação de uma propriedade nominal ou qualitativa1 é um 

processo de classificação de objetos ou materiais. Desta forma, a cada amostra analisada é 

atribuída uma determinada classe com base em análises realizadas de acordo com critérios 

previamente estabelecidos (Ellison e col., 1998). Como tal, os resultados obtidos neste tipo de 

análise são caracterizados pela sua natureza binária, isto é, sim/não, presente/ausente ou 

amostra positiva/amostra negativa. As análises qualitativas podem ser divididas em dois 

grupos, o primeiro envolve a produção de informação quantitativa prévia e o segundo só 

envolve a avaliação de propriedades nominais (Ríos e col., 2003). Habitualmente, numa 

examinação que envolve a produção de indicações2 quantitativas (por exemplo sinais 

instrumentais) são empregues técnicas analíticas poderosas como a espetrometria de massa ou 

a cromatografia, ou mesmo, ambas as técnicas hifenadas. Estas técnicas analíticas geram uma 

grande quantidade de sinais que requerem um tratamento adicional, normalmente, 

processados por programas informáticos dedicados que convertem esses dados numa resposta 

binária. Por outro lado, a análise qualitativa obtida através de sistemas de kits de testes rápidos 

onde o resultado envolve uma resposta binária que é obtida de forma direta. Esses resultados 

são tipicamente assentes em critérios previamente estabelecidos como, por exemplo, limites 

impostos na legislação. 

Independentemente da técnica analítica utilizada na análise qualitativa, uma 

identificação é sempre uma classificação feita com base na observação de uma ou mais 

evidências e, como qualquer outro método analítico, também estes devem ser validados. 

A precisão e veracidade destas avaliações são sem dúvida mais importantes que as das análises 

quantitativas, uma vez que qualquer análise quantitativa é realizada partindo do pressuposto 

que a identidade do analito é verdadeira (Ellison e col., 1998). Contudo, a possibilidade de erro 

na identificação do analito deve ser sempre considerada, mesmo quando são respeitadas todas 

as regras e boas práticas de análise. Na realidade e, de uma forma geral, uma identificação 

qualitativa não pode ser garantida como correta. Assim, na análise qualitativa dois tipos de 

erro devem ser tidos em consideração. O primeiro, denominado de falso positivo, ocorre 

quando são observadas evidências específicas de um item pertencer a uma classe e, na 

realidade, não pertence a essa classe. O segundo tipo de erro é o falso negativo que ocorre 

quando não são observadas a(s) evidência(s) características da classe a que o item pertence. 

Por todas estas razões, é de extrema importância que na interpretação desses resultados sejam 

                                                           
1 De acordo com a definição existente no Vocabulário Internacional de Metrologia para propriedade 
qualitativa – propriedade dum fenómeno, corpo ou substância a qual não pode ser expressa quantitativamente 
(IPQ, 2012). 
2 De acordo com a definição existente no Vocabulário Internacional de Metrologia para indicação – valor 

fornecido por um instrumento de medição ou por um sistema de medição (IPQ, 2012). 
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consideradas todas as fontes de incertezas relevantes. Porém, a incerteza do resultado de uma 

avaliação qualitativa não pode ser expressa do mesmo modo que na análise quantitativa, isto é, 

como um parâmetro que caracteriza a dispersão dos resultados atribuídos à resposta 

"verdadeira". Assim, surgiu a necessidade de encontrar uma forma de medir a qualidade dos 

resultados qualitativos obtidos. Estes são expressos sob a forma da probabilidade do resultado 

ser correto. Alguns dos parâmetros de desempenho do método mais relevantes para a 

interpretação dos resultados qualitativos são a seletividade ou especificidade, limite de 

deteção e a taxa de falsos positivos e de falsos negativos. 

Existem várias metodologias estatísticas que podem ser utilizadas para avaliar a incerteza 

associada a um resultado qualitativo como, por exemplo, a teoria de Dempster-Shafer, a teoria 

dos fatores de certeza, a teoria de fuzzy-set, o teorema de Bayes, tabelas de contingência, 

intervalos estatísticos e curvas de desempenho. Todas estas soluções apresentam vantagens e 

desvantagens na sua aplicação (Ellison e col., 1998; Pulido e col., 2003). Apesar da falta de 

consenso sobre qual a melhor metodologia para este fim, é certo que, independentemente da 

solução adotada, esta deve produzir estimativas fiáveis da qualidade do resultado qualitativo, 

permitir a atualização com base em mais informação analítica e considerar a probabilidade dos 

dois tipos de erro atrás definidos. Outras características desejáveis são a facilidade de cálculo, 

a clareza dos princípios (especialmente na apresentação dos resultados) e a ampla aceitação 

(Ellison e col., 1998). Assim, com base nestes critérios, as métricas do teorema de Bayes são 

consideradas as mais adequadas para um uso generalizado, dado que são baseadas em 

estatística simples, combinam a informação dos dois tipos de erros da análise qualitativa (taxas 

de falsos positivos e de falsos negativos) num único parâmetro e podem ser usadas para 

estimar a melhoria da qualidade das examinações através da combinação de evidências 

independentes de cada ocorrência (Bettencourt da Silva e col., 2014). A todas estas razões, 

soma-se o facto de o teorema de Bayes ser amplamente utilizado na estimativa deste tipo de 

incertezas no domínio da análise forense (Evett, 1986; Ellison e col., 1998; Ellison, 2000; Aitken e 

Taroni, 2004). 

Face ao exposto, neste trabalho apenas serão abordadas as métricas de Bayes. Para isso 

será empregue a nomenclatura descrita por Ellison e utilizada por Pulido e por Bettencourt da 

Silva (Ellison e col., 1998; Pulido e col., 2003; Bettencourt da Silva e col., 2014). 

1. TEOREMA DE BAYES 

O teorema de Bayes é o método mais antigo para expressar e atualizar a probabilidade de 

uma resposta dicotómica. A fórmula canónica do teorema de Bayes é dada pela Equação 4.1. 
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onde:   representa a ocorrência da característica em estudo;    a ausência da característica 

em estudo;   representa a evidência da característica;      é a probabilidade da ocorrência da 

característica, também denominada a probabilidade a priori;        é probabilidade 

condicional da ocorrência da característica perante a evidência da mesma;        é a 

probabilidade condicional da ocorrência da evidência na presença da característica. 

Note-se que de todas as probabilidades descritas na Equação 4.1, a mais difícil de quantificar 

é a      – probabilidade a priori. Esta dificuldade é menor quando existe algum historial de 

resultados que suporta o cálculo da mesma. No entanto, em muitas situações os dados recolhidos 

não têm a dimensão e o âmbito que permita a produção de estimativas fiáveis de     . Porém, 

nessas situações o teorema de Bayes apresenta uma forma alternativa de cálculo da incerteza da 

examinação, baseada unicamente na ponderação das evidências analíticas que envolve o cálculo 

de razões de verosimilhança que será descrita de seguida (Equação 4.3). 

A Equação 4.1 pode ser reescrita em termos da ausência da característica (ver Equação 4.2). 

        
             

                         
                    

Dividindo a Equação 4.1 pela Equação 4.2, obtemos o teorema de Bayes na forma de 

distribuições (odds) (Equação 4.3). 

      

       
 

      

       
 

    

     
                    

O termo 
      

       
 da equação anterior é conhecido como a distribuição a posteriori, geralmente 

representado por       . De forma semelhante, o quociente 
    

     
 representa a distribuição 

a priori, designada por     . Por último, o quociente 
      

       
 é, frequentemente, denominada 

por razão de verosimilhança, representada por   . 

Assim, a Equação 4.3 pode ser apresentada da seguinte forma (ver Equação 4.4). 

                                     

A razão de verosimilhança tem sido aplicada com sucesso na área da análise forense para 

a avaliação da incerteza da examinação, centrando o debate no peso da evidência técnica e 

deixando para o tribunal a decisão de julgar as probabilidades a priori decorrentes das 

circunstâncias em que as provas foram adquiridas (Aitken e Taroni, 2004). 

Note-se que as duas formas de expressar o teorema de Bayes (na forma de 

probabilidades ou de distribuições) podem ser relacionadas através da Equação 4.5. 

  
 

   
                    

No caso particular de existirem várias evidências da ocorrência da característica, a 

distribuição a posteriori, dada por   evidências           é dada através da Equação 4.6. 
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onde       
       

        
 e representa a razão de verosimilhança associada à evidência   . 

Um aspeto particularmente útil do teorema de Bayes (Equação 4.1) é a sua 

insensibilidade a múltiplas fontes de probabilidade a priori. Neste contexto, quando se 

combinam duas ou mais evidências da ocorrência da característica através de examinações 

independentes, a probabilidade a posteriori de uma examinação é utilizada como a 

probabilidade a priori da examinação seguinte. (IPQ, 2012) 

De acordo com alguns autores a forma mais usual de expressar a qualidade de uma 

examinação é através da razão de verosimilhança, dado que este parâmetro não necessita do 

conhecimento da probabilidade a priori da ocorrência da característica (Ellison e col., 1998; 

AFSP, 2009; Martire e col., 2014). Contudo, esses autores sugerem que a expressão da    seja 

realizada, não na forma numérica mas sim na forma de texto, propondo para isso uma tabela de 

conversão (ver Tabela 4.1). 

Tabela 4.1. Correspondência entre os valores numéricos e nominais da razão de verosimilhança 

(adaptado de Martire e col., 2014). 

Expressão numérica da            Expressão nominal da    

           Fraca ou limitada 

           Moderada 

              Moderadamente forte 

                 Forte 

                     Muito forte 

              Extremamente forte 

Neste trabalho todos os métodos quimiométricos estudados serão avaliados 

individualmente através da taxa de sucesso (      ) e razão de verosimilhança (  ). Também 

os dois modelos desenvolvidos serão avaliados através destes parâmetros, tendo sido definida 

uma    mínima de           que correspondente ao limite inferior de evidências designadas 

de extremamente forte de acordo com a classificação definida pela Association of Forensic 

Science Providers. Este valor alvo de    pode ser convertido num valor mínimo de       , de 

         para probabilidades de ocorrência da característica (    ) de    . Caso      seja 

diferente será necessário realizar a devida correspondência; por exemplo, se          o 

valor alvo de        é        . 
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CAPÍTULO 5 – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Uma vez que a deteção de resíduos de acelerantes de combustão afeta decisivamente o 

decurso da investigação de causas de incêndio e, por outro lado, pode constituir uma 

evidência material do crime, a fiabilidade destes métodos analíticos é de extrema importância. 

Como já referido, uma das normas utilizadas para a separação/extração dos líquidos 

inflamáveis das amostras de resíduos de incêndios é a ASTM E1412–12. Nesta norma, com o 

objetivo de controlar a eficiência do processo de separação/extração dos analitos, é sugerida a 

adição de um padrão interno à amostra. Contudo, nesta norma não é apresentado nenhum 

procedimento para a adição do padrão interno. Vários autores destacam os méritos do uso das 

técnicas de padrão interno na análise de resíduos de incêndios. No entanto, nenhum deles 

apresenta procedimentos ou dados do desempenho desse controlo (Uhler e col., 2003; Almirall 

e Furton, 2004a,b; Daéid, 2004; ASTM E1412, 2012). 

A adição de um padrão interno controla o desempenho combinado das etapas 

subsequentes. Assim, uma sequência de adições de vários padrões internos em diferentes fases 

do processo (pré-analítico – conservação da amostra; analítico – extração da amostra; análise 

instrumental – repetibilidade da resposta instrumental), permite não só verificar e controlar o 

desempenho de cada uma das etapas críticas do processo de análise, mas também, no caso de 

ocorrer um desvio, permite identificar qual a etapa em que este ocorreu pela primeira vez. 

Esta informação é útil para a definição das medidas corretivas a adotar, que podem passar pela 

simples repetição da injeção do extrato no GC-MS ou, em casos mais extremos, a rejeição de 

uma amostra devido a uma conservação inadequada. Este controlo é particularmente 

importante pois reduz o número de falsos negativos (conclusão errada sobre a ausência de ILRs 

na amostra). 

Os aspetos mais importantes a ter em consideração na seleção de cada padrão interno é 

a sua estabilidade (em particular a termoestabilidade e volatilidade), concentração e, a forma 

e quando este deve ser adicionado à amostra, quer na fase pré-analítica quer numa das fases 

analíticas. Na análise por cromatografia gasosa a utilização de compostos termolábeis como 

padrões internos é inapropriada, uma vez que a variabilidade dos resultados cromatográficos 

produzidos por esses compostos mascara desvios do desempenho. A incerteza associada à 

adição do padrão interno à amostra não pode ser demasiado elevada para não comprometer a 

validade deste controlo da qualidade. 

Outro aspeto que pode afetar a validade da técnica do padrão interno é a variabilidade 

da sensibilidade do GC-MS, fruto das pequenas variações instrumentais não controladas (por 

exemplo: a falta de acondicionamento da coluna cromatográfica, a sujidade do liner ou o 

envelhecimento do filamento montado na câmara de ionização do espetrómetro de massa). 
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Assim, a avaliação do desempenho do processo deve ser capaz de compensar e atenuar estes 

efeitos. O desempenho da análise instrumental também pode ser mascarado pela variabilidade 

da adsorção do padrão interno à tira de carvão ativado (ACS) saturada com os compostos 

voláteis da amostra. Uma forma de evitar este efeito no controlo das etapas analíticas 

posteriores à extração com ACS é a adição do padrão interno após a remoção da ACS do 

interior do frasco onde é realizada a desadsorção dos COVs da amostra. 

Assim, neste trabalho foi desenvolvido um procedimento válido e de fácil 

implementação para o controlo individual das três etapas mais críticas da análise de amostras 

provenientes de cenários de incêndio, nomeadamente: 1) a conservação da amostra desde o 

momento da sua recolha até à sua análise; 2) a extração dos ILRs da amostra; e 3) a injeção do 

extrato final da amostra no GC-MS. A validade deste procedimento é decidida em função da 

sua capacidade de detetar variações relevantes de desempenho não mascaradas pela incerteza 

da adição do padrão interno, pela variabilidade da sensibilidade do GC-MS, ou ainda pela 

variabilidade da matriz da própria amostra. O controlo da qualidade do procedimento em 

rotina é realizado através da verificação do valor definido para cada parâmetro, considerando 

critérios estatísticos e metrológicos adequados (Salgueiro e col., 2012). 

Uma vez implementado e validado o procedimento de controlo da qualidade capaz de 

controlar as três etapas críticas do processo, foram desenvolvidos dois modelos quimiométricos, 

um capaz de prever a presença/ausência de acelerante(s) de combustão e outro capaz de 

prever/classificar qual o tipo de acelerante de combustão presente no extrato da amostra. 

1. PADRÕES E SOLVENTES 

No decurso deste trabalho foram utilizados compostos, cujas substâncias de referência 

se encontram listadas na Tabela 5.1. A partir destas substâncias de referência foram preparadas 

três soluções padrão de trabalho através da diluição de     mg de DCB,    mg de CHB ou 

   mg de TCMX em        g de diclorometano (DCM). Assim, cada padrão de trabalho (    , 

     e      ) apresenta uma fração mássica de           de DCB (    ), ou           

(     e      ) de CHB ou TCMX, respetivamente. 

Tabela 5.1. Lista de substâncias de referência utilizadas ao longo deste trabalho. 

Composto (CAS) Abreviatura 
Substância de referência 

Marca Pureza 

1,4-diclorobenzeno (160-46-7) DCB Alfa Aesar   % 

Ciclohexilbenzeno (824-52-1) CHB Alfa Aesar   % 

Tetracloro-m-xileno (877-09-8) TCMX Supelco     % 
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Foi preparada uma mistura de DCM e pentano (P), com fração mássica de DCM (    – ) 

de      , denominada Solução A. Esta solução foi utilizada para a extração dos compostos 

voláteis adsorvidos nas tiras de carvão ativado (ACS). Estas tiras de ACS foram adquiridas à 

Albrayco Technologies, Inc. (Cromwell, CT) e apresentam as dimensões   mm×   mm. 

Foi ainda preparada uma solução padrão de TCMX (    ) com a concentração      de 

      mg·L-1. Esta solução foi preparada através da diluição de uma alíquota de massa    da 

solução padrão       obtida utilizando uma micropipeta P1 (ajustada para um volume de 

    µL), para uma massa    (medida com a pipeta P1 ajustada para o volume de     µL) da 

Solução A. A concentração      foi estimada a partir da      ,   ,    e de um modelo de 

variação da densidade da solução com a fração mássica do DCM (ver subcapítulo 5.1). 

Ao longo de todo o trabalho foram utilizados diversos solventes, todos eles de qualidade 

adequada às determinações cromatográficas efetuadas (GC-grade). 

2. AMOSTRAS 

A aquisição dos sinais instrumentais dos extratos das amostras necessários para a 

implementação do procedimento experimental e para o desenvolvimento e validação dos 

modelos de previsão baseou-se em duas estratégias distintas. A primeira envolveu um 

planeamento experimental exaustivo onde foram estudadas diversas condições que podem 

influenciar o processo de identificação (nomeadamente a marca comercial e lote do 

acelerante, extensão de queima e tempo de recolha) implicando assim um maior número de 

amostras ensaiadas. Esta estratégia foi aplicada ao acelerante de combustão mais comum em 

incêndios dolosos: a gasolina. A segunda estratégia foi cumprida através de um planeamento 

experimental mais simplificado, que envolveu a recolha e estudo de um menor número de 

amostras. Esta estratégia foi aplicada a todos os outros acelerantes estudados. 

No final, as duas estratégias foram comparadas para inferir se a recolha menos exaustiva 

de dados do acelerante poderá ser satisfatória para a construção de modelos de previsão. 

Os líquidos inflamáveis estudados durante a validação do procedimento analítico 

proposto neste trabalho incluíram alguns dos acelerantes de combustão mais detetados em 

cenários de fogo posto. Desta forma, foram analisadas dez gasolinas (cinco marcas de gasolina 

de 95 octanas e cinco marcas de gasolina de 98 octanas), um gasóleo, um diluente sintético, 

uma acendalha sólida, uma acendalha líquida, um petróleo e uma aguarrás (nome comercial), 

perfazendo um total de 7 tipos de acelerantes de combustão. Foi também estudado o impacto 

da variabilidade da composição da gasolina nos modelos desenvolvidos através de ensaios 

realizados em três gasolinas ao longo de três anos (duas gasolinas de 95 octanas – ACPU236 e 

ACPU237 – e uma de 98 octanas – ACPU238 – de três marcas diferentes). 
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Para todos os acelerantes de combustão estudados neste trabalho, foi considerada uma 

alíquota de     µL (com exceção da acendalha sólida que foram utilizados cerca de     mg) 

que foi colocada num frasco de vidro apropriado para recolha de substâncias inflamáveis e, 

posteriormente, sujeito ao protocolo analítico desenvolvido, obtendo-se desta forma, 19 sinais 

instrumentais de todos os acelerantes. 

De forma idêntica foram estudados diversos substratos (isto é materiais combustíveis) 

usualmente presentes em cenários de incêndios (ver Tabela 5.2). Assim, de cada substrato 

foram retirados dois fragmentos de     cm×    cm (exceto no caso das garrafas de PET que 

foram utilizadas duas garrafas completas de    cL), tendo sido um deles queimado e o outro 

não e, de seguida, submetidos ao procedimento analítico em causa. Estes ensaios deram 

origem a 32 sinais instrumentais (16 substratos queimados e 16 substratos intactos). 

Tabela 5.2. Lista de substratos ensaiados e respetiva codificação. 

Código Substrato 

Mad Madeira pinho de soalho 

Tec Tecido de algodão 

Car1 Carpete natural (sisal) 

Car2 Carpete sintética (nylon) 

L1 Pavimento de linóleo cinzento, da Tarkett 

L2 Pavimento de linóleo cor-de-laranja da Tarkett 

V1 Pavimento vinílico homogéneo da Tarkett 

V2 Pavimento vinílico heterogéneo azul da Tarkett 

V3 Pavimento vinílico heterogéneo verde da Tarkett 

V4 Pavimento vinílico com proteção acústica da Tarkett 

V5 Pavimento vinílico com proteção acústica da Tarkett 

V6 Pavimento vinílico heterogéneo modular da Tarkett 

GPET Garrafa de PET 33 cL 

PAuto1 Plástico de automóvel com tinta 

PAuto2 Plástico de automóvel sem tinta 

EAuto Esponja de assento de automóvel 

Foram ainda realizados vários ensaios com a extensão da combustão controlada, quer 

dos acelerantes individuais, quer na presença de substratos. Estes ensaios foram conduzidos 
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controlando a extensão da queima (medida em tempo de queima) que variou entre a queima 

total do acelerante (E100) e a queima de   ,   ,    ou   % do acelerante (E90, E75, E50 e E25, 

respetivamente). O tempo decorrido entre o final da queima e o acondicionamento da amostra 

nos frascos de recolha também foi um dos parâmetros controlados que variou entre    h e    h 

após a queima e logo após a queima. A ignição de todas as amostras fez-se utilizando um 

maçarico de gás propano. 

Para a realização desses ensaios, foi adicionado num frasco de vidro próprio para a 

recolha de amostras voláteis, uma alíquota de   mL (cerca de     g) de cada acelerante líquido 

ou cerca de   g da acendalha sólida. No caso particular do segundo grupo de ensaios de 

combustão, o acelerante foi adicionado sobre o substrato. Assim foram obtidos 91 sinais de 

acelerante queimado sem substrato e 225 sinais de acelerante queimado na presença de 

substrato, perfazendo um total de 316 sinais instrumentais (cromatogramas). 

Todas as amostras ensaiadas foram codificadas utilizando o código alfanumérico 

ACPU###, onde ### representa o número de ordem do ensaio. No Apêndice B é apresentada 

a informação detalhada sobre cada ensaio. 

2.1. AMOSTRAS PROVENIENTES DE UM CENÁRIO DE INCÊNDIO SIMULADO 

De forma a obter amostras semelhantes às reais foi recriado um cenário de fogo posto 

num veículo automóvel onde foram adicionados três acelerantes de combustão distintos. 

No canto direito do para-choques foi adicionada aguarrás, em cima do banco do condutor 

foram colocadas acendalhas sólidas e no interior da bagageira do lado direito foi adicionado 

gasóleo em cima de uma carpete sintética (ver Figura 5.1). 

 
Figura 5.1. Representação esquemática do cenário de fogo posto recriado com a indicação dos 

pontos de início do incêndio e da localização das zonas de recolha de amostras com e 
sem acelerante. 

O incêndio foi iniciado através de um maçarico de gás propano primeiro junto ao canto 

direito do para-choques e de seguida nas acendalhas sólidas colocadas em cima do assento do 

Ponto de início do incêndio e
zonas de recolha de amostras
com acelerante

Zona de recolha de amostras
com acelerante

Zona de recolha de amostras
sem acelerante

ACPU323

ACPU327

ACPU330

ACPU368ACPU369

ACPU361
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banco do condutor. Quando todo o automóvel se encontrava tomado pelas chamas, estas 

foram extintas pelos bombeiros. Após o controlo e extinção do incêndio foram recolhidas três 

amostras nos locais onde foram adicionados os acelerantes de combustão: uma dos plásticos 

fundidos na zona da frente direita pertencentes ao para-choques (ACPU323), uma do interior 

do automóvel na zona do assento do condutor (ACPU327) e uma de carpete recolhida no 

interior da bagageira na zona do lado direito (ACPU330). Foram ainda recolhidas mais três 

amostras em locais sem acelerantes: uma dos plásticos fundidos da frente esquerda do 

para-choques (ACPU369), outra na zona do assento do banco do passageiro (ACPU361) e 

ainda outra amostra da carpete recolhida no interior da bagageira do lado esquerdo 

(ACPU368) de acordo com o esquema apresentado na Figura 5.1. 

Todas as amostras foram acondicionadas em frasco de vidro e submetidas ao 

procedimento analítico descrito na secção 4 deste capítulo, dando origem a 6 sinais 

instrumentais. 

3. EQUIPAMENTO E CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

Na medição de volumes foi utilizada uma micropipeta (P1), de volume variável de 

    µL-     µL, da marca VWR e um dispensador de solvente (D1), de volume variável 

    mL-  mL (ajustado para   mL), da marca Fortuna, modelo Optifix. 

Na medição de massa foi utilizada uma balança analítica da marca Mettler-Toledo, 

modelo AE100. 

As amostras foram extraídas utilizando uma estufa da marca Hereaus, modelo KT500, 

ajustada para a temperatura de        C. 

Todos os padrões e extratos foram analisados recorrendo a um cromatógrafo de fase 

gasosa hifenado à espetrometria de massa, da marca Agilent, modelo 6890-5973N, equipado 

com uma coluna cromatográfica de sílica fundida (   m ×      mm de diâmetro interno e 

     µm de espessura de filme) de    % de polidimetilsiloxano (HP1-MS). O gás de arraste 

utilizado foi hélio (       % pureza) com um fluxo de     mL·min-1. As injeções (  µL) foram 

realizadas através de um injetor automático da marca Agilent, modelo 7683, no modo split 

(    ) e a uma temperatura de     C. O programa de temperatura usado no forno iniciou-se 

a    C durante   min, subindo a    C·min-1 até     C, onde permaneceu durante   min, 

subindo de seguida a uma razão de    C·min-1 até aos     C, onde ficou por   min. 

O espetrómetro de massa utilizou um detetor quadupolo operando no modo full scan para um 

intervalo de razões m/z entre os    a.m.u. e os     a.m.u. As condições da fonte de ionização 

foram: energia dos eletrões    eV e corrente de emissão de      µA. Os espetros de massa 

foram adquiridos e tratados utilizando o programa ChemStation 1701EA, versão E.02.02.1413. 
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4. PROCEDIMENTO ANALÍTICO 

A Figura 5.2 resume o procedimento pré-analítico e analítico desenvolvido. 

 

Figura 5.2. Representação esquemática do procedimento analítico proposto, onde:    – massa 
adicionada da solução padrão de 1,4-diclorobenzeno (    );    – massa adicionada da 
solução padrão de ciclohexilbenzeno (    );    – massa da Solução A (mistura de 
diclorometano e pentano) adicionada à tira de carvão ativado;    – massa do frasco 2 
vazio;    – massa do frasco 2 com o extrato líquido;    – massa adicionada da solução 
padrão de tetracloro-m-xileno (     ) (adaptado de Salgueiro e col., 2012). 

Os resíduos de incêndios, acondicionados em frascos de vidro, sofrem, logo após a 

recolha da amostra no local de incêndio, a adição de uma massa    da solução padrão     , 

através da micropipeta P1 ajustada para o volume de     µL. As tomas de padrão são 

controladas gravimetricamente, uma vez que o material volumétrico utilizado nas medições 

está calibrado para a medição de volumes de água e não para volumes de solventes orgânicos 

e o desempenho da micropipeta é função do solvente medido. 

No laboratório, imediatamente antes da extração da amostra, é adicionado um segundo 

padrão interno, através da medição da massa    da solução     , utilizando a micropipeta P1 

ajustada para o volume de     µL. De seguida, é posicionada uma tira de carvão ativado no 

espaço de cabeça do frasco de vidro. O recipiente hermeticamente fechado é então aquecido 

numa estufa a        C, durante            h. Após este tempo, o frasco de vidro é 

arrefecido à temperatura ambiente durante           h e a ACS é transferida do frasco de 

vidro para o frasco 1 (    mL), onde é adicionada a massa    da Solução A (medida através de 

um dispensador ajustado para um volume de   mL). A ACS permanece imersa nesta solução 

durante        min. De seguida, o extrato líquido é transferido para um frasco 2 (    mL), 

previamente tarado (   – massa do frasco com tampa) e é medida a massa do frasco 2 com o 

extrato (  ). A este frasco 2 é adicionada uma massa    da solução       (terceiro padrão 

interno) através da micropipeta P1 ajustada para o volume de     µL. Esta mistura é então 

injetada no GC-MS e registam-se as áreas dos picos dos iões moleculares de DCB 

(m/z     a.m.u.), CHB (m/z     a.m.u.) e TCMX (m/z     a.m.u.),     ,      e      , 

respetivamente. 
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Os sinais das amostras, depois de removidos os picos dos padrões internos, são 

processados com intuito de identificar perfis cromatográficos característicos de acelerantes de 

combustão. Este tratamento encontra-se descrito no capítulo 6. 

Antes e depois das injeções das amostras é injetada a solução de padrão externo (    ) 

com o objetivo de verificar a sensibilidade instrumental. Como tal, são registadas as áreas dos 

picos dos iões moleculares do TCMX, das duas injeções       e      , respetivamente. Estes 

valores são posteriormente comparados usando o desvio padrão da repetibilidade (  ) das 

injeções considerando o conceito do limite de repetibilidade ( ) (ISO 5725-6, 1994). 

O    é estimado previamente pelo desvio padrão da diferença de áreas de picos com base num 

historial de injeções duplicadas de amostras. Assim é usado como critério de aceitação da 

concordância entre       e       a seguinte condição:                       . 

Esta condição está associada a um nível de confiança de   %. 

5. TÉCNICA DO PADRÃO INTERNO 

Neste subcapítulo serão detalhados os cálculos envolvidos na implementação da técnica 

de padrão interno usada no controlo das etapas críticas da análise de acelerantes de 

combustão em resíduos de incêndios. Será ainda descrita a validação das técnicas de padrão 

interno e os critérios seguidos para detetar desvios nas etapas mais críticas, desde a recolha de 

amostra à obtenção dos sinais de GC-MS. Na secção 5.1 será analisada a estratégia da adição 

do padrão interno TCMX e os parâmetros de controlo da qualidade da repetibilidade do GC-MS. 

Na secção 5.2. serão expostos os critérios de validação e controlo da qualidade da adição do 

padrão interno CHB, associados à extração da amostra com ACS. Na secção 5.3. serão 

abordados os parâmetros associados à monitorização da conservação da amostra através da 

adição do padrão interno de DCB. Por último, na secção 5.4. será abordada a temática 

associada às conclusões do controlo da qualidade. 

5.1. REPETIBILIDADE DO GC-MS 

5.1.1. Cálculo da concentração de TCMX no extrato da amostra 

A concentração de TCMX no extrato da amostra (              , mg·L-1) é estimada 

a partir da massa de TCMX (              ) e do volume total do extrato (  ). 

O volume    é calculado através da fração mássica de DCM no extrato (    ) (Equação 5.1), 

da massa total de extrato (           ) e do modelo de variação da massa volúmica 

da solução ( ) com a      (  vs     ). 

     
                         

        

   
                

  

                    



CAPÍTULO 5 
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

99 

A variação da massa volúmica ( ) com     , no intervalo compreendido entre       e 

      do eixo das abcissas (    ), pode ser descrita por um modelo de regressão linear não 

ponderado (          , onde   é a ordenada na origem e   o declive da reta) (ver 

Figura 5.3). Os parâmetros da regressão linear são calculados a partir das Equações 5.2 e 5.3. 

  
                

 

          
 

                    

                             

Onde    e    são os valores de      e   de cada   pontos do gráfico   vs     , e    e    são as 

suas respetivas médias. 

 

Figura 5.3. Representação gráfica do modelo de variação da massa volúmica com a fração mássica 
de DCM. 

Esta relação é adequadamente descrita por três pontos experimentais devido à relação 

linear e à reduzida gama de     . 

5.1.2. Parâmetro de controlo da qualidade (     ) 

A repetibilidade do GC-MS é controlada através do cálculo da razão      , das áreas 

dos picos do ião molecular do TCMX (    ), da primeira injeção da solução      e do extrato 

da amostra,      , ajustada para diferenças de concentração de TCMX no padrão externo e 

no extrato da amostra (ver Equação 5.4). 
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5.1.3. Validação do parâmetro de controlo da qualidade (     ) 

A validação da ferramenta proposta para o controlo da repetibilidade do GC-MS envolve 

a avaliação de dois parâmetros: 1) a incerteza padrão relativa (  
 ) associada à razão 

            , que é posteriormente comparada com o coeficiente de variação da 

repetibilidade (    
) da razão das áreas (             ); 2) o coeficiente de variação do 

valor de      . A incerteza padrão relativa   
  deve ser desprezável quando comparada com o 

coeficiente de variação     
. O     

 é    maior que o coeficiente de variação da 

repetibilidade (     ) das áreas dos picos (    
         ) (ISO 5725-6, 1994). 

Este parâmetro é estimado a partir das áreas dos picos dos iões moleculares de TCMX de 

injeções duplicadas de diferentes extratos de amostras de diversas matrizes, obtidos em 

condições de repetibilidade. 

A incerteza associada a   é estimada considerando a relação algébrica usada para 

calcular este parâmetro e a incerteza padrão associada às quantidades de entrada, o que 

permite identificar as componentes que não afetam o valor de  . Exemplo disso é a fração 

mássica       da solução      , uma vez que esta solução é utilizada não só na adição de 

TCMX às amostras, mas também na preparação do padrão externo. As incertezas padrão das 

quantidades de entrada são combinadas utilizando o método numérico de Kragten que estima 

os coeficientes de sensibilidade de cada componente pela razão da variação de   com pares 

de valores de cada variável (Kragten, 1994; Eurachem/CITAC, 2013). Para a   
  ser considerada 

adequada para este controlo, o valor estimado deve ser cinco vezes menor que     
. 

A avaliação da dispersão dos valores de       é realizada através do cálculo do 

coeficiente de variação        
, obtido para ensaios realizados em dias diferentes e para os 

diferentes tipos de amostras. Apesar dos ensaios de avaliação do valor de       terem sido 

realizados em dias diferentes, a concordância entre      e      , obtidos em condições de 

repetibilidade, é função da repetibilidade dos sinais de GC-MS visto que são recolhidos nas 

mesmas condições. Este parâmetro deve ser menor que   % para ser adequado ao uso 

pretendido. 

5.1.4. Critério de controlo da qualidade 

Nas análises de rotina de deteção de acelerantes de combustão em resíduos de 

incêndios a repetibilidade do GC-MS será monitorizada através do cálculo do valor de       

para cada injeção de amostra, verificando se esse valor se encontra compreendido dentro do 

intervalo definido pela Equação 5.5. Se este critério não se verificar e na amostra não for 

detetado nenhum acelerante de combustão, o extrato da amostra deve ser reinjetado. 

                       
                                



CAPÍTULO 5 
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

101 

Onde           corresponde à t-student para um nível de confiança de   % e   os graus de 

liberdade associados a        obtidos durante o estudo de validação. 

5.2. EXTRAÇÃO COM ACS 

5.2.1. Parâmetro de controlo da qualidade (    ) 

Caso se comprove que a repetibilidade do GC-MS está controlada, o desempenho da 

extração da amostra é verificado através do cálculo da razão entre      do ião molecular de 

TCMX, da primeira injeção da solução      e a área do pico do ião molecular de CHB (    ), 

por intermédio do cálculo do parâmetro      (Equação 5.6). Os valores      apresentam 

unidades arbitrarias e não são afectados nem pela diluição da amostra, nem pela variação da 

sensibilidade do GC-MS. 

     
    

 
    

 
     
     

 
 

                    

5.2.2. Validação do parâmetro de controlo da qualidade (    ) 

A razão      é considerada adequada para a avaliação do desempenho da extração, se o 

seu coeficiente de variação       
 for menor que   %. 

5.2.3. Critério de controlo da qualidade 

Em rotina, o controlo da qualidade da extração da amostra é realizado através do cálculo 

do valor de      para cada injeção de extrato de amostra e avaliação do seu posicionamento 

no intervalo definido pela Equação 5.7. Se este critério não se verificar e não tiverem sido 

detetados acelerantes de combustão na amostra, a extração deve ser repetida. 

                    
                                

5.3. CONSERVAÇÃO DA AMOSTRA 

5.3.1. Parâmetro de controlo da qualidade (    ) 

À semelhança do ponto anterior também a conservação da amostra é controlada 

recorrendo à razão entre      do ião molecular do TCMX da primeira injeção da solução      e 

a área do pico do ião molecular do padrão interno de DCB (    ), adicionado à amostra, por 

intermédio do cálculo do parâmetro      (Equação 5.8). Este controlo só faz sentido se a 
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repetibilidade dos sinais de GC-MS e a precisão da extração estiverem controlados. 

Os valores de      apresentam unidades arbitrárias e não são afetados nem pela diluição da 

amostra nem pela variação da sensibilidade do GC-MS. 

     
    

 
    

 
     
     

 
 

                    

5.3.2. Validação do parâmetro de controlo da qualidade (    ) 

A razão      é considerada adequada para a avaliação do desempenho da conservação 

da amostra de resíduos de incêndios se o seu coeficiente de variação       
 for menor que 

  %. 

5.3.3. Critério de controlo da qualidade 

A conservação da amostra é avaliada através do cálculo da razão      para cada amostra 

e a avaliação do seu posicionamento no intervalo definido pela Equação 5.9. Se este critério 

não se verificar e não tiverem sido detetados acelerantes de combustão na amostra, o 

resultado dessa amostra é inconclusivo. 

                    
                                

5.4. CONCLUSÕES DO CONTROLO DA QUALIDADE 

As ferramentas de controlo da qualidade desenvolvidas são particularmente importantes 

no caso em que os resultados dos extratos das amostras revelam a ausência de acelerantes de 

combustão. Se falhar algum dos critérios definidos no plano de controlo da qualidade, mas se 

se verificar a presença de acelerantes de combustão nas amostras, o mau desempenho do 

procedimento não irá afetar a confiança da avaliação qualitativa. Por outro lado, se se verificar 

um mau desempenho do procedimento num resultado negativo conclui-se que o resultado é 

inconclusivo. 
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CAPÍTULO 6 – METODOLOGIA COMPUTACIONAL 

Ao longo deste capítulo é apresentada a estratégia utilizada para o tratamento dos sinais 

cromatográficos. 

São ainda apresentados os programas empregues para implementar e otimizar os 

métodos quimiométricos. A otimização destes métodos foi realizada com o subconjunto 

validação no caso do método baseado no cálculo das distâncias Euclidianas e com o 

subconjunto teste no caso dos restantes métodos, tendo como referência a taxa de sucesso 

definida pela probabilidade condicional        e a razão de verosimilhança (  ) calculadas 

através do teorema de Bayes. 

1. PREPARAÇÃO DO CONJUNTO DE CROMATOGRAMAS 

Uma vez adquiridos os sinais instrumentais, e após a realização dos cálculos necessários 

para avaliar os parâmetros do controlo da qualidade decorrentes das técnicas de padrão 

interno, é necessário processar todos os sinais cromatográficos com o objetivo de avaliar a 

presença de acelerantes de combustão. Assim, cada cromatograma de corrente iónica total 

(TIC) é normalizado em termos de tempo de retenção, tendo como referência o pico do 

padrão interno de TCMX. Às abundâncias observadas é subtraído o valor da linha de base para 

este não afetar as intensidades relativas dos sinais. Posteriormente, removem-se os picos dos 

três padrões internos (DCB, CHB e TCMX) e o cromatograma é dividido, dependendo dos 

casos, entre 433-793 intervalos, com a mesma amplitude de tempos de retenção relativos. 

Os sinais contidos em cada um desses intervalos são somados de forma a constituir uma 

variável na matriz de dados. Tendo em conta que a normalização dos tempos de retenção em 

tempos de retenção relativos (     
) produz TICs com início e fim a diferentes      

, apenas 

foram considerados os intervalos de      
 que apresentam valores em todas as amostras 

analisadas. Ou seja, os sinais foram truncados considerando valores limite de      
. Por fim, 

cada cromatograma é linearmente escalado de modo que o seu sinal máximo seja   através da 

Equação 3.1. A descrição multivariada dos cromatogramas é posteriormente tratada utilizando 

os métodos quimiométricos referidos no Capítulo 3. De forma a tornar mais rápida a etapa do 

processamento dos dados foram desenvolvidas ferramentas computacionais para o efeito. 

1.1. DIVISÃO DO CONJUNTO DE CROMATOGRAMAS 

Com vista a que cada modelo possa ser desenvolvido, otimizado e validado com dados 

independentes, o conjunto de cromatogramas foi dividido em dois ou três subconjuntos de 

acordo com a especificidade de cada método quimiométrico. 
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Para o desenvolvimento do método, baseado no cálculo da distância Euclidiana aos 

centroides de cada classe, o conjunto de cromatogramas foi dividido em dois subconjuntos, um 

contendo cerca de     dos cromatogramas (subconjunto de treino) e outro contendo o     

restante (subconjunto de validação ou controlo). Para tal, foi desenvolvida uma folha de 

cálculo capaz de dividir aleatoriamente os cromatogramas nestes dois subconjuntos. No total 

foram gerados dez distribuições diferentes de subconjuntos para avaliar a robustez da 

ferramenta à variabilidade dos subconjuntos de treino e validação. 

No caso particular dos métodos de aprendizagem automática o conjunto de 

cromatogramas foi dividido em três subconjuntos: o de treino, o de validação ou controlo e o 

de teste ou previsão. 

O subconjunto de teste foi constituído com os cromatogramas de 84 extratos de 

amostras selecionados aleatoriamente do conjunto de dados, tendo em conta que no mínimo 

devem estar presentes dois extratos de cada classe (isto é tipo de acelerante e/ou substrato). 

Os restantes dados foram divididos aleatoriamente em dois subconjuntos, um de treino 

com cerca de     dos dados e outro com cerca de     dos dados. Essa divisão aleatória dos 

dados foi realizada através de uma folha de cálculo desenvolvida para o efeito. No total foram 

constituídos aleatoriamente dez subconjuntos de cromatogramas. 

2. MÉTODOS QUIMIOMÉTRICOS 

2.1. CÁLCULO DA DISTÂNCIA EUCLIDIANA AOS CENTROIDES DAS CLASSES 

Para a aplicação deste método quimiométrico foi desenvolvida uma folha de cálculo 

baseada no algoritmo descrito na secção 2.2.1 do Capítulo 3, utilizando para o efeito o 

programa Microsoft Office Excel 2007, versão (12.0.6718.5000) SP3 MSO (12.0.6721.5000). 

Nesta folha de cálculo foram incluídas duas formas de cálculo da distância Euclidiana ao 

centroide: uma através de distâncias relativas e outra através de distâncias absolutas. 

Foi igualmente considerada uma tolerância na comparação da distância Euclidiana do objeto 

ao centroide com a distância Euclidiana máxima da classe. Das diversas tolerâncias estudadas 

(  %,   % e   %) em articulação com o cálculo da distância Euclidiana relativa ou absoluta foi 

selecionada a combinação que apresentou a taxa de sucesso mais elevada para a previsão das 

várias classes – cálculo da distância Euclidiana absoluta do objeto ao centroide da classes com 

uma tolerância de   %. 
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2.2. ÁRVORES DE DECISÃO 

A descrição detalhada deste método quimiométrico, incluindo o seu processo de 

aprendizagem, pode ser encontrada na secção 2.3.1 do Capítulo 3. Para o desenvolvimento 

dos modelos de previsão/classificação propostos foram utilizados quatro algoritmos distintos 

de árvores de decisão. O primeiro foi desenvolvido com o programa R (R Development Core 

Team, 2013) versão 3.0.2 com a biblioteca recursive partitioning and regression trees – rpart 

(Breiman e col., 1984). Os restantes algoritmos foram desenvolvidos utilizando o programa 

Weka (Hall e col., 2009) versão 3.7.11 com as bibliotecas Logistic Model Tree – LMT (Landwehr 

e col., 2005), Functional Trees – FT (Gama, 2004) e J48 (Quinlan, 1993). 

Todas as árvores de decisão foram otimizadas utilizando os parâmetros de referência. 

O conjunto de dados foi obtido através do processamento dos sinais cromatográficos (como 

descrito no subcapítulo 1) resultando assim quatro conjuntos de dados com diferentes 

dimensões de descritores: 433, 525, 595 e 793. Posteriormente, cada um desses conjuntos foi 

dividido em três subconjuntos – treino, validação e teste –  e foi avaliada a taxa de sucesso do 

método quimiométrico em função do número de descritores. Dada a similaridade das taxas de 

sucesso das previsões dos subconjuntos teste para as quatro dimensões de descritores foi 

utilizado o conjunto de dados com 433 descritores no desenvolvimento dos modelos de 

previsão/classificação. 

2.3. RANDOM FOREST 

Como já referido uma Random Forest (RF) é um conjunto de árvores de decisão não 

sujeitas ao processo de poda criadas a partir de um subconjunto de treino (bootstrap) e de 

subconjuntos aleatórios (out-of-bag) de forma a definir a melhor divisão em cada nó (Breiman, 

2001; Svetnik e col., 2003). Este método não paramétrico comporta um grande número de 

variáveis. Os detalhes deste método encontram-se descritos na secção 2.3.2 do Capítulo 3. 

Na estratégia empregue neste trabalho para a previsão/classificação de acelerantes de 

combustão foram utilizados dois algoritmos distintos de Random Forests (RFs). No primeiro as 

RFs foram desenvolvidas utilizando o programa R (R Development Core Team, 2013) 

versão 3.0.2 com a biblioteca randomForest (Liaw e Wiener, 2002). No segundo as RFs foram 

desenvolvidas utilizando o programa Weka (Hall e col., 2009) versão 3.7.11 com a biblioteca 

Random Forest (Breiman, 2001). 

Para a otimização deste método quimiométrico foram testadas seis dimensões de 

florestas (100, 115, 120, 150, 250 e 350 árvores) para os conjuntos de dados descritos no ponto 

anterior, utilizando os parâmetros de referência para o número de variáveis testadas em cada 

nó (raiz quadrada do número de variáveis). Uma vez avaliada a taxa de sucesso de cada 

subconjunto teste verificou-se que os resultados são idênticos, optando-se desta forma pela 

utilização de floresta constituídas por 100 árvores. 
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2.4. REDES NEURONAIS DE KOHONEN 

Este método quimiométrico encontra-se descrito na secção 2.3.3 do Capítulo 3. As redes 

neuronais de Kohonen foram desenvolvidas utilizando uma dimensão de 1212, no caso do 

modelo para a previsão de presença/ausência de acelerante de combustão e de 1313, no 

caso do modelo para a previsão/classificação de tipo de acelerante de combustão. Estas redes 

foram treinadas utilizando três subconjuntos (treino, validação e teste), com um período de 

aprendizagem inicial de 5 e 6 para o primeiro e segundo modelo, respetivamente. Os pesos 

iniciais foram calculados aleatoriamente usando a média e o desvio padrão de cada variável de 

entrada. A seleção do neurónio vencedor foi realizada através do cálculo da distância 

Euclidiana entre o vetor de entrada e os pesos dos neurónios. Por fim a extensão do treino foi 

definida para 300 ciclos. Esta estratégia foi implementada utilizando o programa Jatoon – Java 

Tools for Neural Networks (Aires-de-Sousa, 2002). 
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CAPÍTULO 7 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste Capítulo serão apresentados, tratados e discutidos os resultados obtidos no 

decurso deste trabalho. Assim, no subcapítulo 1 serão apresentados e discutidos os resultados 

associados à aplicação da técnica do padrão interno desenvolvida. No subcapítulo 2 são 

apresentadas as estratégias seguidas para o agrupamento das várias classes de acelerantes 

estudados e será realizada uma avaliação dos valores aberrantes presentes no conjunto de 

dados. Através da análise de componentes principais em conjunto com a visualização dos TICs 

dos extratos das amostras. No subcapítulo 3 serão apresentados e discutidos os resultados 

individuais obtidos por vários métodos quimiométricos estudados. Será ainda avaliada a 

independência da resposta dos métodos quimiométricos. Por último serão comparados e 

selecionados os três melhores métodos para integrarem os dois modelos desenvolvidos. 

No subcapítulo 4 será avaliada a fiabilidade examinológica dos dois modelos de previsão 

desenvolvidos através das métricas do teorema de Bayes. No subcapítulo 5 serão avaliadas as 

seis amostras (três com acelerante e três sem acelerante) recolhidas no cenário simulado de um 

incêndio num veículo automóvel. No subcapítulo 6 será avaliada a variabilidade da 

composição da gasolina proveniente de diversos lotes e fabricantes e o impacto deste fator na 

qualidade das previsões dos modelos quimiométricos. Por fim no subcapítulo 7 será 

apresentada e discutida a estratégia proposta para o tratamento e interpretação dos dados 

analíticos obtidos nas análises de rotina. 

Dado o volume das amostras ensaiadas e de forma a facilitar a apresentação dos 

resultados, todos os cálculos serão realizados para uma das amostras obtidas, sendo os 

resultados globais apresentados através de parâmetros estatísticos ou examinológicos 

relevantes. 

No caso particular do cálculo da incerteza da medição (avaliação quantitativa) os 

resultados intermédios não foram arredondados para este processamento não condicionar o 

resultado final. Desta forma os dados intermédios são apresentados com três, quatro ou mais 

algarismos significativos. O resultado das medições é reportado, tendo em conta a sua 

utilização, com dois algarismos significativos de incerteza e o valor da grandeza medida 

arredondada às mesmas casas decimais da incerteza. 

No caso particular da examinação, os valores das razões de verosimilhança foram 

arredondados às unidades e as taxas de sucesso apresentadas com seis ou cinco algarismos 

significativos para refletirem variações da unidade de   . 
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1. TÉCNICA DO PADRÃO INTERNO 

Todos os resultados apresentados nesta secção foram obtidos por aplicação das 

equações descritas no Capítulo 5. Com o objetivo de elucidar a forma de obtenção dos 

parâmetros envolvidos na técnica do padrão interno desenvolvida será tomado o exemplo do 

extrato da amostra ACPU285, que corresponde a um gasóleo queimado na presença de tecido, 

recolhida após a extinção das chamas (ver Apêndice B). A partir deste extrato serão 

reproduzidos todos os cálculos realizados. A Figura 7.1 ilustra o cromatograma do extrato da 

amostra ACPU285. 

 

Figura 7.1. Cromatograma de corrente iónica total do extrato da amostra ACPU285, onde são 
identificados os três picos dos padrões internos. 

1.1. REPETIBILIDADE DO GC-MS 

Como já referido no Capítulo 5, a repetibilidade da resposta instrumental foi avaliada 

através da análise dos padrões externos por comparação da concordância das áreas dos picos 

dos iões moleculares de tetracloro-m-xileno (TCMX) desses padrões, com a repetibilidade (  ) 

das injeções considerando o conceito de limite de repetibilidade ( ). Desta forma, tendo em 

conta os dados dos dois padrões externos de TCMX para a sequência onde foi lido o extrato da 

amostra ACPU285, temos:              e             . Aplicando a fórmula 

                     para um nível de confiança de     e com a repetibilidade a tomar o 

valor      , obtém-se           , que respeita o critério de controlo da qualidade 

estabelecido para avaliar a concordância dos sinais dos padrões externos de TCMX. 
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A repetibilidade da resposta do GC-MS também é controlada através do sinal de TCMX 

na amostra, considerando a diluição deste composto que ocorre com a preparação do extrato 

da amostra. 

1.1.1. Cálculo da concentração de TCMX no extrato da amostra 

Com o intuito de calcular a concentração de TCMX nos extratos das amostras foi 

aplicada a Equação 5.1, descrita no Capítulo 5 que estima a fração mássica de diclorometano 

(DCM) no extrato da amostra. Assim, no caso concreto da amostra ACPU285 essa equação 

toma os seguintes valores: 

     
                

        

 
                           

                  
        

Aplicando em seguida, o modelo de variação da massa volúmica da solução, com a 

fração mássica de DCM, descrita pela equação da reta           , obtém-se para o 

exemplo em questão                             . Recorrendo agora à fórmula da 

massa volúmica obtém-se o volume total do extrato,                            mL. 

Por fim, a concentração de TCMX no extrato da amostra ACPU285 é dada pela equação 

                                                 mg·L-1. 

1.1.2. Cálculo do parâmetro de controlo da qualidade (     ) 

Com base nos valores das áreas do pico do ião molecular do terceiro padrão interno no 

extrato da amostra ACPU285 (            ) e do pico do ião molecular do padrão 

externo de TCMX da primeira injeção da sequência (           ) foi possível aplicar a 

Equação 5.4. 

      
    

 
          

     
 

 
      

 
            

     
 
        

1.1.3. Validação do parâmetro de controlo da qualidade (     ) 

Como já referido a validação da ferramenta proposta para o controlo da repetibilidade 

do GC-MS foi realizada através da avaliação de dois parâmetros. 

O primeiro consiste na incerteza padrão relativa (  
 ) associada à razão              

que foi comparada com o coeficiente de variação da repetibilidade (    
) da razão das áreas 

(             ) estimada experimentalmente. Para tal foi determinado o parâmetro       

em 30 extratos de amostras. Na Tabela 7.1 listam-se os valores das variáveis de entrada e as 

suas incertezas padrão para o extrato da amostra ACPU285, um dos 30 extratos utilizados na 

determinação do     
. 
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Tabela 7.1. Estimativa de   e da sua incerteza padrão (  ): variáveis de entrada e saída e respetivas 

incertezas padrão. 

Variável de entrada Valor 
Incerteza 

padrão (  ) 

Massa de DCM utilizada na preparação da Solução A,      (g)                 

Massa de P utilizada na preparação da Solução A,    (g)                

Pureza do padrão de TCMX,         (%)            

Massa de TCMX utilizada na preparação de      ,       (g)               

Massa de TCMX+DCM presente em      ,     (g)                

Ponto 0: média das massas de água no picnómetro,      (g)                  

Ponto 0: valor tabelado da massa volúmica da água a (20,0±0,5) C, 

    (g·mL-1) 
                

Ponto 1: massa de DCM,         (g)                   

Ponto 1: massa de P,       (g)                  

Ponto 1: massa média da mistura no picnómetro         (g)                  

Ponto 2: massa de DCM,         (g)                  

Ponto 2: massa de P,       (g)                  

Ponto 2: massa média da mistura no picnómetro         (g)                  

Ponto 3: massa de DCM,         (g)                  

Ponto 3: massa de P,       (g)                  

Ponto 3: massa média da mistura no picnómetro         (g)                  

Massa média de Solução A medida através do dispensador,    (g)             

Massa do frasco 2 vazio com tampa,    (g)               

Massa do frasco 2 com tampa e extrato,    (g)               

Massa média pipetada de      ,    (g)               

Massa média pipetada de       para a preparação de     ,    (g)               

Massa média pipetada de Solução A para a preparação de     ,    (g)               

Variável de saída   
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Decorrente dessa validação foi calculado, após a verificação de valores aberrantes 

únicos, emparelhados e antagónicos, pelo método de Grubbs, o coeficiente de variação da 

repetibilidade (            ), a média do parâmetro       (             ) e o 

coeficiente de variação         
       . Através do valor de       obtido e sabendo que 

    
          é possível obter     

       . De forma a poder comparar este valor 

com a   
  foram estimadas as incertezas padrão (  ) associadas a   usando o método numérico 

de combinação de componentes de incerteza de Kragten. De seguida após o cálculo de   
  

(  
      ) para diversas amostras constatou-se que os resultados obtidos variam entre       

e      . 

Tendo em conta que   
  (valor máximo de     ) é menor que     

   (     ) conclui-se 

que a incerteza associada à determinação gravimétrica da diluição de TCMX no extrato da 

amostra é adequada ao controlo da repetibilidade da resposta do GC-MS. Por outras palavras, 

a preparação da amostra não constitui uma componente de incerteza relevante para este 

controlo. Assim, o controlo da repetibilidade do GC-MS só é limitado pela precisão da resposta 

da instrumentação. 

O segundo parâmetro utilizado para avaliar a repetibilidade do GC-MS foi o coeficiente 

de variação do valor de       (        
       ) que demonstrou ser adequado ao uso 

pretendido uma vez que é inferior ao valor alvo definido de    . 

1.1.4. Cálculo dos critérios de controlo da qualidade 

Aplicando a Equação 5.5 aos resultados obtidos, é definido o intervalo 

                                   , onde                 , resultando desta forma 

o intervalo               que constitui o critério de aceitação de       estimado para uma 

amostra. 

Assim, para a amostra do exemplo (ACPU285), o valor de       obtido é       , 

estando este dentro do intervalo especificado. 

1.2. EXTRAÇÃO COM ACS 

1.2.1. Cálculo do parâmetro de controlo da qualidade (    ) 

Para cálculo deste parâmetro foi necessário obter a área do pico do ião molecular do 

segundo padrão interno (CHB). Recorrendo novamente ao exemplo da amostra ACPU285 

temos que            . Assim, aplicando a Equação 5.6, obtém-se: 
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1.2.2. Validação do parâmetro de controlo da qualidade (    ) 

Tendo por base os dados obtidos durante a validação da técnica de padrão interno foi 

possível, através dos valores de     , estimar              e o respetivo coeficiente de 

variação        
       . 

No caso particular do parâmetro de controlo da qualidade para a extração das amostras 

com ACS verifica-se que o valor obtido        
 é inferior ao valor máximo definido de    , 

provando assim, que a variabilidade do sinal deste padrão permite um controlo adequado da 

extração com ACS. 

1.2.3. Cálculo dos critérios de controlo da qualidade 

Recorrendo à Equação 5.7, pode ser definido o intervalo                , que deve 

compreender o valor de      estimado para a amostra ACPU285. Assim, constata-se que 

           , calculado para a amostra em questão, se encontra compreendido no referido 

intervalo. 

1.3. CONSERVAÇÃO DA AMOSTRA 

1.3.1. Cálculo do parâmetro de controlo da qualidade (    ) 

De forma idêntica ao cálculo do parâmetro de controlo de qualidade utilizado para o 

controlo da extração e recorrendo mais uma vez ao exemplo da amostra ACPU285 temos que 

           . Assim, aplicando a Equação 5.8, obtém-se: 

     
    

 
    

 
     

     
 
 

 
      

 
      

 
           

             
 
 

        

1.3.2. Validação do parâmetro de controlo da qualidade (    ) 

Na sequência da validação do parâmetro      foram adquiridos os valores de 30 

amostras. Através dos valores de      estimou-se o valor médio              e o coeficiente 

de variação        
       . O        

 é menor que o valor alvo de     provando que a 

variabilidade do sinal deste padrão permite um controlo adequado da conservação da amostra. 
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1.3.3. Cálculo dos critérios de controlo da qualidade 

Aplicando a Equação 5.9 aos resultados obtidos, pode ser definido o intervalo 

               . De forma semelhante aos exemplos anteriores, o valor de      calculado 

para uma amostra deve estar compreendido nesse intervalo. 

Assim, no exemplo da amostra ACPU285, obtém-se o valor de            , estando 

portanto, compreendido no intervalo definido. 

2. AGRUPAMENTO DE CLASSES E AVALIAÇÃO DE VALORES ABERRANTES PELA PCA 

Finda a verificação dos critérios de controlo da qualidade implementados pela técnica 

do padrão interno, todos os picos dos cromatogramas dos extratos das amostras obtidos foram 

normalizados e divididos em intervalos de tempo de retenção relativos, de acordo com o 

explicado na secção 1 do Capítulo 6. De seguida os cromatogramas foram divididos em sete 

classes de acordo com o tipo de acelerante em causa. Foi ainda constituída uma oitava classe 

apenas com substratos. 

A análise de componentes principais (PCA) foi aplicada aos cromatogramas tendo por 

base os fundamentos do método descritos na secção 2.1 do Capítulo 3. Na Tabela 7.2 

encontram-se listadas as várias classes estudadas por PCA. 

Tabela 7.2. Lista de classes utilizadas na análise de componentes principais. 

Codificação da classe Classe 

A Gasolina 

B Gasóleo 

C Diluente sintético 

D Petróleo 

E Acendalha sólida 

F Aguarrás 

G Acendalha líquida 

H Substratos 

Para efetuar a análise de componentes principais foi utilizado o programa Statistica 

versão 12. Dos resultados obtidos constatou-se que os primeiros dez componentes principais 

descrevem        do conjunto inicial de 513 variáveis, demonstrando a existência de uma 

forte correlação entre as varáveis. Na Figura 7.2 representa-se graficamente o primeiro 

componente principal em função do segundo componente principal, obtidos na análise. 



CAPÍTULO 7 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

118 

 

Figura 7.2. Representação gráfica do primeiro componente principal em função do segundo 
componente principal da PCA de todos os cromatogramas dos acelerantes e substratos, 
agrupados em oito classes. 

Da análise da figura anterior verifica-se que os extratos das amostras ACPU274, 

ACPU277, ACPU282, ACPU284 e ACPU294 encontram-se distantes dos restantes membros da 

sua classe. Este distanciamento pode indicar potenciais valores aberrantes. Como já referido no 

Capítulo 3, a natureza dos dados apresentados nesta dissertação torna impossível a aplicação 

do teste de valores aberrantes baseado nas distâncias de Mahalanobis. Por esta razão optou-se 

por analisar os cromatogramas de corrente iónica total desses extratos e compará-los com os 

restantes TICs de cada classe. Assim, constata-se que os TICs de cada um dos extratos das 

amostras, enumeradas anteriormente, são efetivamente distintos dos seus congéneres de 

classe como se exemplifica na Figura 7.3 para o caso do extrato da amostra ACPU294 por 

comparação com o extrato da amostra ACPU288. Ambos os extratos pertencem à queima de 

gasóleo na presença de carpete com um tempo de queima de 100% e com recolha após a sua 

queima (ver Apêndice B). A diferença observada nos TICs poderá ser devida a algum problema 

ocorrido durante a queima da amostra e não ao processo pré-analítico e analítico, uma vez que 

os parâmetros que controlam o acondicionamento (    ), a extracção (    ) e a 

repetibilidade instrumental (     ) satisfazem todos os critérios de qualidade definidos. 
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Figura 7.3. Representação do TIC do extrato da amostra ACPU288 (azul) e a projeção inversa do TIC 
do extrato da amostra ACPU294 (preto), ambos gasóleos queimados na presença de 
carpete. 

Os restantes quatro extratos foram avaliados de forma idêntica ao anterior e 

considerados igualmente valores aberrantes que foram excluídos das respetivas classes. 

Através da Figura 7.2 podemos ainda verificar que a classe da aguarrás e do petróleo não 

se separam significativamente considerando os primeiro e segundo componentes principais, 

assim como a classe da acendalha líquida e dos substratos. A separação destas classes não é 

maior considerando os componentes principais seguintes. Analisando os TICs das amostras 

pertencente às classes do petróleo e da aguarrás observa-se que estes são idênticos entre si e 

que a base do produto será a mesma. Esta afirmação é demonstrada na Figura 7.4, através da 

comparação dos TICs do extrato da amostra ACPU48, pertencente à classe do petróleo, com o 

do extrato da amostra ACPU57, pertencente à classe da aguarrás (ver Apêndice B). 

Desta forma, optou-se por agrupar estas duas classes de acelerantes numa só, uma vez que a 

aguarrás ensaiada não possui as características típicas de uma aguarrás, descritas na secção 

A.4.8 do Apêndice A, sendo o seu nome apenas uma designação comercial. Na realidade esta 

conclusão é corroborada pela análise da ficha técnica solicitada ao fabricante da aguarrás 

utilizada, onde é indicado que o produto é de origem petrolífera. 
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Figura 7.4. Representação do TIC do extrato da amostra de petróleo ACPU48 (azul) e a projeção 
inversa do TIC do extrato da amostra de aguarrás ACPU57 (preto). 

No caso das amostras pertencentes às classes da acendalha líquida e dos substratos 

observam-se pequenas diferenças entre elas, sendo que a representação dos dois primeiros 

componentes principais não é capaz de as distinguir (Figura 7.2). Da análise dos 

cromatogramas de corrente iónica total de extratos de amostras de cada uma destas classes 

verifica-se que a maior diferença entre os cromatogramas reside na presença de um pico com 

tempo de retenção de 2,45 min, identificado como 4-metil-2-pentanona, no TIC dos extratos 

das amostras pertencentes à classe da acendalha líquida. Na Figura 7.5 são ilustrados os TICs 

dos extratos pertencente às classes das acendalhas líquidas e dos substratos, amostra ACPU322 

e ACPU275, respetivamente (ver Apêndice B). 

 

Figura 7.5. Representação do TIC do extrato da amostra de substrato ACPU275 (azul) e da projeção 
inversa do TIC do extrato da amostra de acendalha líquida ACPU322 (preto). 
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Uma vez verificada essa diferença entre estas duas classes foi realizada uma segunda 

análise de componentes principais com o intuito de separar a classe dos substratos das 

restantes classes (em particular da classe das acendalhas líquidas). Para tal, os cromatogramas 

dos extratos das amostras foram agrupadas em duas classes, a primeira apenas com as amostras 

de substratos (classe A) e a segunda com as amostras de substratos com todos os outros 

acelerante(s) (classe B). A Figura 7.6 ilustra uma representação gráfica dos fatores 1, 2 e 3 da 

PCA para estas duas classes onde se pode verificar as suas diferenças multivariadas. Através 

desta figura é possível verificar a separação entre as amostras sem acelerante (classe A) e as 

amostras com acelerante (classe B). 

 

Figura 7.6. Representação gráfica dos primeiros três componentes principais da PCA dos 
cromatogramas dos extratos agrupados em duas classes: substratos sem e com 
acelerante(s). 

Face ao atrás exposto, a estratégia desenvolvida para a identificação de acelerantes de 

combustão em amostras provenientes de cenários de incêndio passou pela implementação de 

dois modelos. O primeiro capaz de prever a presença/ausência de acelerante(s) de combustão 

e o segundo capaz de prever/classificar o tipo de acelerante de combustão presente na 

amostra. 

Assim foram estudados vários métodos quimiométricos, um baseado na distância 

Euclidiana aos centroides de cada classe e os restantes três baseados em métodos de 

aprendizagem automática. 
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3. MODELOS DESENVOLVIDOS 

Neste subcapítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos pelos vários 

métodos quimiométricos estudados para as duas fases da avaliação da presença de ILRs em 

amostras provenientes de cenários de incêndio. A apresentação e discussão dos resultados 

serão efetuadas por modelo e por método quimiométrico. 

Como já referido, no Capítulo anterior, os sinais normalizados de cada TIC utilizados para 

desenvolver estes dois modelos apresentavam 513 descritores, no caso do método baseado no 

cálculo da distância Euclidiana aos centroides das classes e 433 descritores para os restantes 

métodos quimiométricos. De acordo com a especificidade de cada método o conjunto de 

cromatogramas foi também dividido em três subconjuntos (treino, validação e teste) com a 

exceção do método quimiométrico baseado nas distâncias Euclidianas aos centroides das 

classes, em que o conjunto de cromatogramas foi dividido em dois subconjuntos (treino e 

validação). 

Como já referido, a fiabilidade dos métodos quimiométricos estudados foi avaliada 

individualmente, a partir dos resultados obtidos das previsões dos métodos treinados e 

otimizados com as dez distribuições dos subconjuntos treino e validação, para o subconjunto 

fixo de teste. Excecionalmente o método baseado nas distâncias Euclidianas aos centroides das 

classes foi avaliado a partir das previsões obtidas para dez subconjuntos de validação, gerados 

aleatoriamente a partir do conjunto de cromatogramas. A avaliação baseou-se nas métricas do 

teorema de Bayes conforme descrito no Capítulo 4. 

Por fim, será avaliada a fiabilidade examinológica dos dois modelos de previsão 

desenvolvidos neste trabalho com base na combinação de vários métodos quimiométricos. 

3.1. MÉTODOS QUIMIOMÉTRICOS UTILIZADOS NA PREVISÃO DA PRESENÇA/AUSÊNCIA DE 

ACELERANTE(S) DE COMBUSTÃO 

Com o objetivo de desenvolver métodos capazes de realizar a previsão da 

presença/ausência de acelerante(s) de combustão nos extratos das amostras, todos os sinais 

cromatográficos foram agrupados em duas classes. A classe A – composta por 23 extratos de 

amostras de substratos intactos e de extratos queimados na ausência de acelerante; e a 

classe B – constituída por 271 extratos de amostras de substratos queimados na presença de 

acelerante(s) de combustão. Posteriormente foram constituídos os subconjuntos treino, 

validação e teste de acordo com o descrito na secção 1.1 do Capítulo 6. 

No caso particular deste modelo de previsão apenas existem duas classes. Por esse 

motivo a razão de verosimilhança      assume um valor igual à       , dado que      é igual 

a  . Por outras palavras um extrato de uma amostra desconhecida tem a mesma probabilidade 

a priori de pertencer a cada uma das classes – A ou B. 
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3.1.1. Cálculo da distância Euclidiana aos centroides das classes 

Este método quimiométrico foi desenvolvido através da utilização da folha de cálculo, 

descrita na secção 2.1 do Capítulo anterior com os dois subconjuntos de cromatogramas 

(treino e validação). Assim, obtiveram-se: 1) as coordenadas dos centroides de cada classe; 2) a 

distância Euclidiana dos objetos aos centroides da cada classe; e 3) as distâncias máximas 

observadas para cada classe. Para o cálculo dos centroides e da distância máxima ao centroide 

de cada classe foram utilizados os dados do subconjunto treino e para avaliar a qualidade do 

método de identificação foi considerado o subconjunto de validação, nomeadamente as 

medidas das distâncias Euclidianas destes objetos aos centroides de cada classe. 

Na Tabela 7.3 apresentam-se resumidamente o tratamento dos valores das variáveis dos 

extratos das amostras da classe A (substratos) do subconjunto treino. 

Tabela 7.3. Resumo do tratamento dos valores do subconjunto de treino da classe A com vista à 

previsão de amostras desconhecidas com base em distâncias Euclidianas. 

Amostra Var 1 Var 2 ... Var 512 Var 513 
Dist. 
Euclidiana ao 
centroide 

ACPU111                     ...                           

ACPU275                     ...                           

              

ACPU368                     ...                           

ACPU369                     ...                           

Coordenadas 
do centroide 

                    ...                     Distância 

máxima       

O cálculo das distâncias Euclidianas das amostras aos centroides, resumidas na Tabela 7.3 

foi obtido por aplicação da Equação 3.5. Assim, para a demonstração dos cálculos foi 

considerado o extrato da amostra ACPU111, que corresponde a um plástico de automóvel com 

tinta (PAuto 1) que não foi queimado (ver Apêndice B). 

           
                                                            

As coordenadas do centroide das variáveis, listadas na Tabela 7.3, foram calculadas 

através da média aritmética dos valores de cada variável de todas as amostras do subconjunto 

validação. A distância Euclidiana máxima deste exemplo (          ) corresponde à maior 

distância Euclidiana verificada dentro da classe. 

Analogamente efetuaram-se os cálculos destes parâmetros para a classe B (          ). 
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Uma vez obtidas as distâncias Euclidianas máximas de cada classe em estudo foram 

calculadas as distâncias da caracterização multivariada dos extratos das amostras pertencentes 

ao subconjunto validação ao centroide das classes, através da aplicação da Equação 3.5. 

Os valores obtidos foram comparados com as      aos centroides estimadas com o 

subconjunto treino, permitindo definir a qual das classes as amostras pertencem – A ou B. 

Desta forma, se a distância Euclidiana (        ) de uma amostra desconhecida for menor ou 

igual que a distância máxima ao centroide (    ) de uma determinada classe, essa amostra 

será classificada como potencialmente pertencente à classe. No caso particular de uma 

amostra desconhecida poder ser classificada nas duas classes, a amostra será integrada na 

classe onde a          for menor. Tendo em conta que os dados de treino não descrevem toda 

a diversidade do conjunto de dados, utilizou-se uma tolerância de 20% para a comparação da 

distância Euclidiana observada para cada amostra com a distância Euclidiana máxima de cada 

classe. 

Tomando o exemplo do cromatograma do extrato da amostra ACPU110, do subconjunto 

validação correspondente a uma esponja de automóvel (EAuto) não queimada (ver 

Apêndice B), calculou-se a distância Euclidiana do objeto multivariado ao centroide da classe A 

e da classe B, através da Equação 3.5, obtendo-se            
        e            

      , 

respetivamente. Comparando estas duas distâncias com as distâncias Euclidianas máximas da 

classe A (          ) a da classe B (          ) verifica-se que a amostra em causa pode 

pertencer a ambas as classes. No entanto este modelo quimiométrico classifica esta amostra na 

classe A, dado que a            
 é menor que a            

. 

Concluídos os cálculos para as dez distribuições dos subconjuntos treino e validação, 

aplicou-se o teorema de Bayes (Equações 4.4 e 4.5) para avaliar a taxa de sucesso deste 

método quimiométrico. Na Tabela 7.4 encontram-se listados os valores quantitativos do 

sucesso deste método para as duas classes considerando os dados cumulativos das dez 

distribuições dos subconjuntos validação. Os valores indicados na tabela para o número de 

amostras e número de falhas correspondem ao somatório dos resultados das dez distribuições 

de dados do subconjunto validação. 

Tabela 7.4. Valores quantitativos do sucesso do método de examinação das classes A e B baseado no 

cálculo da distância Euclidiana aos centroides das classes. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                              (%) 

A                                 

B                                   
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3.1.2. Árvores de decisão 

Como já referido, para a aplicação deste método foram utilizados quatro algoritmos de 

árvores de decisão recorrendo a dois programas informáticos distintos. De seguida serão 

apresentados os resultados individuais de cada algoritmo obtidos para o subconjunto teste, 

após a construção e otimização do modelo com os subconjuntos treino e validação, 

respetivamente. 

3.1.2.1. Recursive partitioning and regression trees (rpart) do programa R 

As árvores de decisão desenvolvidas foram treinadas utilizando os parâmetros de 

referência para as dez combinações do subconjunto treino. Os resultados obtidos para estas 

dez combinações apresentaram variações na sua dimensão, ou seja no número de regras 

lógicas necessárias para a separação das duas classes do subconjunto treino. A Figura 7.7 ilustra 

uma árvore de decisão obtida para uma das dez combinações do subconjunto treino. Neste 

caso particular verifica-se que a árvore de decisão obtida para a previsão da presença/ausência 

de acelerante(s) nos extratos das amostras possui três regras lógicas, baseada em três 

descritores, identificados em cada um dos ramos descendentes. 

 

Figura 7.7. Exemplo de uma árvore de decisão obtida pelo programa R para uma das combinações 
do subconjunto treino. 

Aos descritores    ,    e     , indicados na Figura 7.7 correspondem nos TICs dos 

extratos das amostras os tempos de retenção 7,46 min, 2,42 min e 12,13 min, respetivamente. 

Na Figura 7.8 é possível visualizar a localização destes três descritores no cromatograma da 

amostra ACPU279, correspondente a uma acendalha sólida queimada na presença de madeira 

e recolhida após a sua extinção (ver Apêndice B). Neste cromatograma verifica-se a ausência 

do descritor   , no entanto é indicada a sua posição no TIC. 
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 A B

0/103
          A     B

120/15
           A      B

0/7
            A  B

120/8
             A    B

0/7
            A  B

120/1
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d91< 0,058

d7< 0,2118

d169< 0,1444

d91³ 0,058

d7³ 0,2118

d169³ 0,1444
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Figura 7.8. Representação da localização dos três descritores utilizados pelas árvores de decisão do 
programa R no TIC da amostra ACPU279 pertencente à classe B. 

Através da observação da Figura 7.7 é possível verificar que o descritor com maior 

relevância na discriminação das amostras com acelerante(s) (classe B – Substrato + Acelerante) 

das amostras sem acelerante(s) (classe A – Substrato) é o    , correspondente ao pico com o 

tempo de retenção de 7,46 min que foi identificado como sendo o composto 

1,3,5-trimetilbenzeno (ver Figura 7.8). Importa referir que a norma ASTM E1618–14 também 

faz referência a este composto como sendo importante para a identificação de resíduos de 

acelerantes de combustão (ILRs) e como tal consta da lista de compostos alvo (Target 

Compounds) para a identificação de gasolinas e para a identificação de destilados médios do 

petróleo (ASTM E1618, 2014). Outro descritor importante na discriminação de amostras com 

acelerante(s) das amostras sem acelerante(s), em particular na separação das amostras de 

acendalha líquida das amostras de substratos (ver Figura 7.5), é o    com um tempo de 

retenção de 2,42 min e que foi identificado como sendo o composto 4-metil-2-pentanona. 

A presença deste composto apenas se verifica nos TICs dos extratos das amostras de acendalha 

líquida incluídas na classe B – Substratos + Acelerantes. 

Os compostos associados aos descritores   ,     e      foram identificados 

considerando a comparação do seu espetro de massa com a biblioteca de espetros da Wiley e 

considerando o máximo Forward Match acima dos    . Como já referido na secção 1 do 

Capítulo 6 cada TIC foi dividido em intervalos com a mesma amplitude de tempo de retenção 

relativo e os sinais contidos em cada um desses intervalos foram somados. Assim, cada 

intervalo pode conter mais do que um pico cromatográfico, correspondendo a um ou mais 

compostos. Não foi verificado o número de picos cromatográficos incluídos em cada descritor 

comentado, para cada amostra do conjunto. No entanto, as interpretações apresentadas 
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avaliam a compatibilidade entre o papel dos descritores nos modelos e os conhecimentos 

existentes sobre marcadores químicos de acelerantes; ou, noutros casos, sugerem associações 

quimicamente plausíveis entre determinados descritores e classes de acelerantes ou 

substratos. Não foi avaliada a qualidade desta identificação. 

Concluído o treino destas árvores de decisão para as dez combinações dos subconjuntos 

treino e validação foram realizadas as previsões com o subconjunto teste. De seguida aplicou-se 

o teorema de Bayes, através das Equações 4.4 e 4.5, com o intuito de avaliar a taxa de sucesso 

deste método de aprendizagem automática. Na Tabela 7.5 encontram-se resumidas as taxas 

de sucesso expressa em função da       , obtidas para o subconjunto teste. 

À semelhança do método anterior, também neste, os valores indicados na tabela para o 

número de amostras e número de falhas correspondem ao somatório dos resultados das dez 

distribuições de dados do subconjunto teste. 

Tabela 7.5. Valores quantitativos do sucesso do método de examinação das classes A e B baseado 

nas árvores de decisão do programa R. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                              (%) 

A                                 

B                                  

3.1.2.2. Logistic Model Tree (LMT) do programa Weka 

Este método quimiométrico foi desenvolvido utilizando o programa Weka com a 

biblioteca LMT, tal como descrito na secção 2.2 do Capítulo 6. Este método foi aplicado aos 

mesmos subconjuntos de treino, validação e teste do método anterior. 

Findo o treino e otimização do método este foi usado para identificar os objetos do 

subconjunto de teste e o sucesso da identificação quantificada pelas métricas do teorema de 

Bayes. A Tabela 7.6 apresenta os dados quantitativos do sucesso deste método quimiométrico. 

Também neste método o valor correspondente ao número de amostras avaliadas diz 

respeito ao total de sinais instrumentais ensaiados nas dez combinações dos subconjuntos teste 

e o número de falhas indica o total de amostras mal classificadas pelo método quimiométrico. 

Tabela 7.6. Valores quantitativos do sucesso do método de examinação das classes A e B baseado 

nas árvores de decisão LMT do programa Weka. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                              (%) 

A                                  

B                                  



CAPÍTULO 7 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

128 

3.1.2.3. Functional Trees (FT) do programa Weka 

Como já referido no Capítulo 6, secção 2.2 foi estudado um método de aprendizagem 

automática que utiliza a biblioteca Funtional Tree do programa Weka e que, à semelhança do 

método anterior, foi treinado separadamente com recurso às dez distribuições dos 

subconjuntos treino e validação. A avaliação da taxa de sucesso da aplicação deste método 

quimiométrico para identificar os objetos do subconjunto teste foi quantificada através da taxa 

de sucesso medida através da       . Na Tabela 7.7 encontram-se resumidos os valores 

resultantes desta avaliação (Equações 4.4 e 4.5). 

Tabela 7.7. Valores quantitativos do sucesso do método de examinação das classes A e B baseado 

nas árvores de decisão FT do programa Weka. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                              (%) 

A                                  

B                                  

3.1.2.4. J48 do programa Weka 

As árvores de decisão obtidas pela aplicação do programa Weka, utilizando a biblioteca 

J48 com os parâmetros de referência, foram treinadas com as dez distribuições dos 

subconjuntos treino e validação, as quais evidenciaram diferentes dimensões. Na Figura 7.9 

encontra-se representada uma das árvores de decisão obtidas para a previsão da 

presença/ausência de acelerante(s) de combustão usando este método de aprendizagem 

automática. 
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d81£ 0,0213
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d91> 0,0630

d81> 0,0213

d183> 0,289

 

Figura 7.9. Exemplo de uma árvore de decisão obtida pelo programa Weka, utilizando a biblioteca 
J48, para uma das combinações do subconjunto treino. 
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Esta árvore de decisão apresenta três critérios lógicos sustentados nos descritores    , 

    e     , aos quais corresponde um tempo de retenção de 7,46 min, 6,86 min e 12,97 min, 

respetivamente. Na Figura 7.10 é possível visualizar a localização dos três descritores no TIC da 

amostra ACPU295, correspondente a um diluente sintético queimado na presença de uma 

carpete sintética (nylon), recolhida após a sua extinção (ver Apêndice B). 

 

Figura 7.10. Representação da localização dos três descritores utilizados pelas árvores de decisão J48 
do programa Weka, no TIC da amostra ACPU295 pertencente à classe B. 

Neste cromatograma apenas são visíveis os picos dos dois primeiros descritores, 

constatando-se a ausência do pico correspondente ao descritor     . 

Da observação da Figura 7.9 verifica-se que o descritor em que se baseia a primeira 

condição lógica da árvore de decisão é o    . À semelhança do que acontecia com a árvore de 

decisão do programa R, descrita anteriormente, também neste tipo de árvore o     assume 

grande relevância na discriminação das amostras com acelerante(s) 

(classe B – Substrato + Acelerante) das amostras sem acelerante(s) (classe A – Substrato). 

Tal como no exemplo anterior ao     corresponde o composto 1,3,5-trimetilbenzeno 

assinalado no TIC representado na Figura 7.10. 

O segundo nó da árvore de decisão é sustentado no     cuja a presença é determinante 

para a sua classificação. Assim, sempre que este pico se encontra nos TICs das amostras estas 

são classificadas por esta árvore como não tendo acelerante(s) de combustão (classe A). Ao     

corresponde o composto -pineno que se encontra presente em vários produtos de origem 

natural e é um dos constituintes de várias resinas e colas utilizadas industrialmente (Gören e 

col., 2010). No caso concreto dos substratos ensaiados neste trabalho, este composto 
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encontra-se presente, pelo menos, na madeira de pinho, nos pavimentos de linóleos e nos dois 

tipos de carpete utilizados. 

Os compostos associados aos descritores    ,     e      foram identificados 

considerando a comparação do seu espetro de massa com a biblioteca de espetros da Wiley e 

considerando o máximo Forward Match acima dos 95%. Decorrente do tratamento dos sinais 

cromatográficos a cada descritor pode corresponder a um ou mais compostos. Não foi 

verificado o número de sinais cromatográficos incluídos em cada descritor comentado, para 

cada amostra do conjunto. No entanto, as interpretações apresentadas avaliam a 

compatibilidade entre o papel dos descritores nos modelos e os conhecimentos existentes 

sobre marcadores químicos de acelerantes; ou, noutros casos, sugerem associações 

quimicamente plausíveis entre determinados descritores e classes de acelerantes ou 

substratos. Não foi avaliada a qualidade desta identificação. 

Na Tabela 7.8 encontram-se listadas as taxas de sucesso obtidas por este método de 

aprendizagem automática para o subconjunto teste. O valor indicado na tabela para o número 

de amostras representa a soma de todos os sinais das amostras ensaiadas e o valor indicado 

para o número de falhas representa a soma de todos os sinais mal classificados pelo método. 

Tabela 7.8. Valores quantitativos do sucesso do método de examinação das classes A e B baseado 

nas árvores de decisão J48 do programa Weka. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                              (%) 

A                                  

B                                 

3.1.3. Random Forest 

Para a aplicação das Random Forests (RFs) foram utilizados dois programas, o programa 

R e o programa Weka. À semelhança dos métodos anteriores também o desempenho destes 

dois métodos foi avaliado através da taxa de sucesso        do subconjunto teste. 

3.1.3.1. Random Forest do programa R 

Este método de aprendizagem automática foi implementado utilizando a biblioteca 

randomForest do programa R, tal com descrito na secção 2.3 do Capítulo 6. Terminado o treino 

e otimização do método com os subconjuntos treino e validação, o desempenho do método foi 

avaliado através do cálculo da taxa de sucesso obtida para as previsões dos dez subconjuntos 

teste. Na Tabela 7.9 encontram-se resumidos os resultados dos vários parâmetros estimados 

para o subconjunto teste pelo teorema de Bayes. 
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Tabela 7.9. Valores quantitativos do sucesso do método de examinação das classes A e B baseado 

nas Random Forest do programa R. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                              (%) 

A                                  

B                                 

3.1.3.2. Random Forest do programa Weka 

As RFs obtidas através da aplicação do programa Weka com os parâmetros de referência, 

foram treinadas e otimizadas com as dez distribuições dos subconjuntos treino e validação. 

A sua taxa de sucesso foi avaliada através da        estimada para as previsões do subconjunto 

teste (ver Tabela 7.10). 

Tabela 7.10. Valores quantitativos do sucesso do método de examinação das classes A e B baseado 

nas Random Forest do programa Weka. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                              (%) 

A                                 

B                                 

3.1.4. Redes neuronais de Kohonen 

Durante o treino deste método de aprendizagem automática foram testados diferentes 

tamanhos de mapas de Kohonen, tendo-se obtido os melhores resultados com os mapas de 

dimensão 1212, conforme melhor descrito na secção 2.4 do Capítulo 6. 

Na Figura 7.11 é representada a superfície toroidal de um dos mapas de Kohonen obtido 

para uma das dez distribuições do subconjunto treino. Na figura é possível observar dois 

aglomerados bem definidos, correspondentes às duas classes em análise. Nesta figura 

encontra-se ainda mapeada a previsão para o conjunto teste. No caso concreto é possível 

constatar que um dos cromatogramas dos extratos das amostras pertencentes à classe A 

(Substratos) é mal mapeado pela rede de Kohonen através do neurónio com as coordenadas 

(4;7) ou seja, a amostra pertencente à classe A é classificada como sendo da classe B 

(Substratos + Acelerante(s)). 
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Figura 7.11. Exemplo de um mapa de Kohonen obtido após o treino com os objetos do conjunto teste 
mapeados. Neurónios negros correspondem a indecisões. 

Nas redes de Kohonen obtidas com as dez distribuições dos subconjuntos treino e 

validação foram mapeados os objetos do conjunto treino e, posteriormente, avaliada a taxa de 

sucesso de cada rede. Para quantificar essa avaliação utilizou-se o teorema de Bayes através 

das Equações 4.4 e 4.5. Na Tabela 7.11 encontram-se resumidos os parâmetros obtidos para a 

previsão do subconjunto teste. 

Tabela 7.11. Valores quantitativos do sucesso do método de examinação das classes A e B baseado 

nas redes neuronais de Kohonen do programa Jatoon. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                              (%) 

A                                   

B                                

Também neste método de aprendizagem automática os valores indicados na tabela para 

o número de amostras e número de falhas correspondem ao número total dos sinais das 

amostras e das falhas por classe nos dez subconjuntos validação e teste, respetivamente. 
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3.1.5. Avaliação da independência da resposta dos métodos quimiométricos 

Após o estudo da fiabilidade individual dos métodos quimiométricos foi avaliada a 

independência da resposta dos mesmos para aferir se é possível quantificar o desempenho do 

efeito combinado dos métodos recorrendo ao teorema de Bayes. A qualidade da identificação 

da presença de acelerantes em resíduos de incêndios aumenta significativamente se a 

evidência da presença se basear na convergência da resposta de diversos métodos. O teorema 

de Bayes apresenta algoritmos que quantificam a qualidade de evidências da presença de 

acelerantes baseadas na convergência de métodos quimiométricos com resposta 

independente (ver Capítulo 4). A independência da resposta dos métodos quimiométricos 

pode ser inviabilizada pelo facto de todos estes serem desenvolvidos ou treinados utilizando os 

mesmos dados base. 

A independência das respostas foi avaliada para três métodos quimiométricos usados na 

identificação da presença ou ausência de acelerante em resíduos de incêndios 

independentemente do tipo de acelerante. Foram selecionados os métodos quimiométricos 

que apresentam dados de saída (output) mais detalhados para os resultados do subconjunto de 

teste ou seja, que apresentam os objetos corretamente ou incorretamente identificados e não 

apenas as taxas de sucesso da examinação. A conclusão sobre a independência da resposta 

destas ferramentas foi extrapolada para os outros métodos quimiométricos e tipos de 

avaliação. 

O estudo da independência baseia-se na Equação 7.1 que expressa que, caso três 

métodos quimiométricos (  ,    e   ) tenham respostas independentes, a multiplicação das 

respetivas taxas de verdadeiros positivos (    
     

     
) é igual à taxa de verdadeiros 

positivos resultantes da convergências das respostas dos métodos (            ). 

    
     

     
                                 

A              é estimada pela razão do número de casos em que a presença é 

corretamente indicada pelos três métodos e o número total de presenças. São esperados 

desvios à validade da Equação 7.1 resultantes da variabilidade do processo de identificação. 

Testou-se a independências da resposta dos métodos quimiométricos baseados nas 

árvores de decisão do programa R, nas Random Forests do programa R e nas redes neuronais 

do programa Jatoon para a identificação da presença de acelerante em resíduos de incêndios 

considerando as taxas de verdadeiros positivos de cada método separadamente (    
,     

 e 

    
) e da sua convergência (            ) para dez distribuições do subconjuntos de 

treino, validação e teste. As médias de                e              foram 

posteriormente comparadas através de um teste-t bilateral para um nível de confiança de     

considerando o desvio padrão e graus de liberdade dos valores. As médias são estatisticamente 
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equivalentes para o nível de confiança de     indicando a independência da resposta dos 

métodos quimiométricos. A Tabela 7.12 apresenta os dados usados no teste de independência. 

Tabela 7.12. Média e desvio padrão de duas formas distintas de quantificar a taxa de TP da 

identificação de ILRs através da resposta combinada dos métodos quimiométricos 

baseados nas árvores de decisão do R, nas RFs do R e nas NNs do Jatoon. 

 
               

A                                     B 

             

A                                     B 

Média                             

Desvio Padrão                                 

Assim o teste sugere que, apesar dos métodos quimiométricos usarem os mesmos dados 

de entrada (inputs) para o desenvolvimento dos algoritmos de identificação, estes algoritmos 

introduzem uma variabilidade adicional relevante no processo de identificação. 

3.1.6. Comparação e seleção dos métodos quimiométricos 

Com o objetivo de construir um modelo capaz de prever a presença/ausência de 

acelerante(s) de combustão nos TICs dos extratos das amostras serão comparados todos os 

métodos quimiométricos treinados e otimizados. A comparação dos métodos será baseada nos 

valores estimados pelo teorema de Bayes:        (taxa de sucesso) e razão de verosimilhança 

(  ), onde neste caso particular é igual ao valor de       . Esta comparação tem como 

objetivo a seleção dos três métodos quimiométricos com melhor desempenho com vista à 

construção de um modelo combinado capaz de prever a presença/ausência de acelerantes de 

combustão no extrato de uma amostra. De forma a facilitar esta comparação serão 

representadas graficamente as        de cada classe do subconjunto teste (ver Figura 7.12). 
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Figura 7.12. Representação gráfica das taxas de sucesso da identificação de objetos de cada classe do 
subconjunto teste obtidas por cada método quimiométrico. 

Através da análise da Figura 7.12 verifica-se que todos os métodos quimiométricos 

estudados, à exceção do método baseado no cálculo das distâncias Euclidianas aos centroides 

das classes, apresentam uma taxa de sucesso superior para a classe A (Substratos). Verifica-se 

também que o método quimiométrico que apresenta a taxa de sucesso mais elevada para 

classe A (      ) é o que utiliza o programa Jatoon para a implementação das redes neuronais 

de Kohonen. Por outro lado, este método é o que apresenta o pior desempenho para a classe B 

(substratos + Acelerantes) com       . O método que apresenta o melhor desempenho na 

identificação das amostras da classe B é o método baseado no cálculo das distâncias 

Euclidianas aos centroides das classes, com uma taxa de sucesso de       .  

Ainda através da análise da Figura 7.12 verifica-se que o método quimiométrico que 

apresenta o desempenho mais homogéneo para as duas classes em estudo (A –        e B –

       ) é o que utiliza o programa Weka com a biblioteca Logistic Model Tree. Estas 

observações são, como seria de esperar, corroboradas pelos resultados estimados para as 

razões de verosimilhança da identificação dos objetos de cada classe. Na Figura 7.13 

encontram-se representadas as várias razões de verosimilhança obtidas para as examinações 

realizadas por cada método quimiométrico. 
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Figura 7.13. Representação gráfica das razões de verosimilhança estimadas para a identificação das 
amostras das classes A e B por cada método quimiométrico. 

A Figura 7.13 divide o eixo das    nos intervalos propostos pela Association of Forensic 

Science Providers para classificar a fiabilidade das evidências recolhidas sobre a identidade dos 

objetos (AFSP, 2009). 

Através da análise da Figura 7.13 verifica-se que, individualmente, nenhum dos métodos 

quimiométricos permite a identificação de objetos da classe A ou B com uma qualidade de 

examinação extremamente forte, como definido na Tabela 4.1 da secção 1 do Capítulo 4. 

Face ao atrás exposto, os três métodos selecionados para a construção do modelo 

combinado de previsão da presença/ausência de acelerante(s) de combustão nos extratos das 

amostras são: 1) o método quimiométrico que utiliza o programa Jatoon para a aplicação do 

algoritmo das redes neuronais de Kohonen (apresenta o melhor desempenho para a classe A); 

2) o método quimiométrico baseado no cálculo das distâncias Euclidianas aos centroides das 

classes (apresenta o melhor desempenho para a classe B); e 3) o método quimiométrico 

baseado nas árvores de decisão LMT do programa Weka (apresenta o desempenho mais 

homogéneo para as duas classes). 

De referir ainda que dos três métodos quimiométricos selecionados apenas o primeiro 

método (redes neuronais de Kohonen) é um método não supervisionado em oposição ao 

terceiro método (baseado nas árvores de decisão LMT) que é um método supervisionado. 

O segundo método baseado nas distâncias Euclidianas é um método semi-supervisionado, ou 

seja, foi o operador que selecionou o número de classes e posteriormente determinou os 
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centroides de cada classe. No entanto essa escolha de classes é sustentada pelos resultados das 

análises de componentes principais como descrito no início deste capítulo. 

A avaliação do modelo construído para a identificação da presença de resíduos de 

acelerantes nos extratos das amostras com base na resposta conhecida dos três métodos é 

descrito na secção 4.1 deste Capítulo. 

3.2. MÉTODOS QUIMIOMÉTRICOS UTILIZADOS NA PREVISÃO/CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE 

ACELERANTE DE COMBUSTÃO 

Para o desenvolvimento deste modelo foram aplicados e treinados os mesmos métodos 

quimiométricos utilizados no modelo de previsão anterior. No entanto, o conjunto de 

cromatogramas foi agrupado em sete classes, evidenciadas na primeira análise de 

componentes principais realizada na secção 2 deste Capítulo. Na Tabela 7.13 encontram-se 

listadas as sete classes consideradas no treino dos métodos quimiométricos. Dentro de cada 

uma destas classes de acelerantes (A a G) foram consideradas amostras do acelerante tal qual e 

queimado na ausência e na presença dos vários substratos estudados. No caso particular da 

classe H apenas foram consideradas amostras de substrato tal qual e queimadas na ausência de 

acelerante(s) de combustão, de acordo com a secção 2 do Capítulo 5 (ver Apêndice B). 

Tabela 7.13. Classes em que o conjunto de dados foi dividido para o treino dos vários métodos 

quimiométricos. 

Codificação da classe Classe 

A Gasolina 

B Gasóleo 

C Diluente sintético 

D Petróleo e Aguarrás 

E Acendalha sólida 

G Acendalha líquida 

H Substratos 

Cada método quimiométrico foi avaliado através do cálculo da probabilidade       , 

correspondente à taxa de sucesso, e do cálculo da razão de verosimilhança (  ) da 

identificação de cada classe, ambos estimados a partir do teorema de Bayes. No caso particular 

deste modelo a probabilidade a priori definida foi    , visto que o conjunto de cromatogramas 

foi dividido em sete classes. 
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3.2.1. Cálculo da distância Euclidiana aos centroides das classes 

Para este método quimiométrico, à semelhança do sucedido com o modelo anterior, 

também foram calculados os parâmetros que permitiram obter as coordenadas dos centroides 

de cada classe e as distâncias Euclidianas máximas aos centroides de cada classe. 

O desempenho do método quimiométrico foi também avaliado para dez distribuições 

diferentes de sinais usados no treino e validação. 

Na Tabela 7.14 encontra-se listadas as      obtidas para as sete classes em estudo para 

um dos conjuntos de treino estudados. 

Tabela 7.14. Valores obtidos das distâncias Euclidianas máximas aos centroides das classes, para um 

dos subconjuntos treino estudados. 

Código Classe Distância máxima ao centroide        

A Gasolina       

B Gasóleo       

C Diluente sintético        

D Petróleo e Aguarrás        

E Acendalha sólida       

G Acendalha líquida        

H Substratos       

Finda a determinação dos parâmetros da classe com os dez subconjuntos de treino das 

dez distribuições aleatórias de sinais para o treino e validação do método, foram avaliadas as 

taxas de sucesso da identificação dos dez subconjuntos de validação. Assim para cada amostra 

pertencente ao subconjunto validação foi calculada a sua distância Euclidiana ao centroide de 

cada uma das sete classes em estudo e o valor obtido comparado com a      da classe. Através 

desta comparação é possível classificar cada uma das amostras do subconjunto teste numa das 

sete classes. Se a distância Euclidiana de uma amostra (        ) for menor ou igual a      

da distância Euclidiana máxima ao centroide de uma determinada classe (    ), essa amostra 

poderá pertencer a essa classe. No caso particular de uma amostra poder ser classificada em 

duas ou mais classes, esta será integrada naquela onde apresente a menor distância Euclidiana 

ao centroide da classe. Na Tabela 7.15 apresentam-se os valores quantitativos da qualidade da 

identificação dos objetos de cada uma das classes. Os valores indicados para o número de 

amostras e de falhas correspondem ao total destas observadas nas identificações dos dez 

subconjuntos de validação. 
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Tabela 7.15. Valores quantitativos da qualidade da identificação dos objetos do subconjunto teste 

recorrendo ao cálculo da distância Euclidiana aos centroides das classes. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                                 (%) 

A                                         

B                                       

C                                       

D                                        

E                                       

G                                        

H                                      

3.2.2. Árvores de decisão 

A estratégia adotada para o desenvolvimento deste método quimiométrico foi idêntica à 

desenvolvida e descrita na secção 3.1.2 deste Capítulo, onde foram utilizados os mesmos dois 

programas informáticos e os quatro algoritmos. 

3.2.2.1. Recursive partitioning and regression trees (rpart) do programa R 

As árvores de decisão obtidas através da aplicação do programa R com a biblioteca rpart, 

para os dez subconjuntos treino variaram no número de regras lógicas necessárias para a 

separação das sete classes em estudo. A Figura 7.14 ilustra um exemplo de uma das árvores de 

decisão obtidas por este programa para um dos subconjuntos treino. 

87/6/6/12/7/7/12

87/0/0/0/0/0/0
         

0/6/6/12/7/7/12

0/0/0/0/0/0/11
            

0/6/6/12/7/7/1
           

0/0/0/12/2/0/0
             

0/6/6/0/5/7/1
          

d54< 0,135

d6< 0,0295

d128< 0,952

d54³ 0,135

d6³ 0,0295

d128³ 0,952

A B C D E G H

A B C D E G HA B C D E G H

A B C D E G HA B C D E G H

A B C D E G HA B C D E G H

0/0/0/0/0/7/0
          

0/6/6/0/5/0/1
          

d7< 0,272 d7³ 0,272

A B C D E G HA B C D E G H
 

Figura 7.14. Exemplo de uma árvore de decisão obtida pelo programa R para um dos subconjuntos 
treino. 
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No caso concreto da árvore de decisão apresentada, a previsão/classificação do tipo de 

acelerante de combustão nos extratos das amostras faz-se com base em 4 regras lógicas 

suportadas pelo mesmo número de descritores (identificados em cada um dos ramos da 

árvore). Os descritores    ,   ,      e    têm uma correspondência aos tempos de retenção 

5,24 min, 2,36 min, 9,67 min e 2,42 min, como ilustrado na Figura 7.15 com o sinal de uma 

amostra. Este TIC pertence à amostra ACPU290, da classe D, correspondente a um petróleo 

queimado na totalidade, na presença de uma carpete de sisal (ver Apêndice B). 

 

Figura 7.15. Representação da localização dos quatro descritores utilizados pelas árvores de decisão 
do R, no TIC da amostra ACPU290 pertencente à classe D. 

Da observação da figura verifica-se que no cromatograma desta amostra não se 

encontram presentes os picos correspondentes aos descritores    e   , no entanto a sua 

localização encontra-se assinalada no TIC. De notar que todos os cromatogramas dos extratos 

das amostras de cada subconjunto teste foram previstos/classificados com base no respetivo 

subconjunto treino. 

Da observação da Figura 7.14 verifica-se que a classe A – Gasolina é facilmente 

classificada por esta árvore de decisão através da presença do     que corresponde ao 

composto o-xileno como se pode visualizar no TIC representado na Figura 7.15. Este composto 

é também referido na norma ASTM E1618–14 como sendo um dos constituintes da gasolina 

(ASTM E1618, 2014). O segundo nó desta árvore de decisão utiliza uma condição lógica 

sustentada num descritor (  ) que não foi possível identificar, contudo avaliando o seu tempo 

de retenção deve ser um composto ou uma mistura de compostos leves e com um ponto de 

ebulição baixo. A sua presença no TIC dos extrato possibilita a classificação das amostras da 

classe H – Substratos. O descritor utilizado no terceiro nó da árvore é o      que corresponde 

Abundância

Tempo

TCMX

CHB

DCB

d54

d128

d7

d6 – Não identificado

d54 – o-Xileno

d128 – n-Undecano

d7 – 4-Metil-2-pentanona

d6
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ao composto n-undecano. Este descritor permite a classificação das amostras pertencentes à 

classe dos destilados médios do petróleo (classe D – Petróleo e Aguarrás). A norma 

ASTM E1618–14 refere na sua lista de compostos alvo para os destilados médios do petróleo 

esse composto (n–undecano), sendo mesmo referido que este composto pode ser o mais 

abundante em alguns produtos. Por último a presença do    que mais uma vez é utilizado pela 

árvore de decisão para discriminar as amostras da classe G – Acendalhas Líquidas. 

À semelhança do descrito na secção 3.1.2.1 deste Capítulo, também neste caso não foi 

avaliada a qualidade da identificação dos compostos associados a cada descritor. 

Esta identificação apenas teve em consideração a comparação do espetro de massa dos 

descritores com o espetro de massa existente na biblioteca Wiley usando o Forward Mach 

como critério. 

As taxas de sucesso (      ) e as    das identificações realizadas pelo método 

quimiométrico encontram-se resumidas na Tabela 7.16, por classe em estudo. 

Tabela 7.16. Valores quantitativos da qualidade da identificação dos objetos do subconjunto teste 

recorrendo às árvores de decisão do programa R. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                                 (%) 

A                                        

B                                       

C                                        

D                                       

E                                        

G                                         

H                                       

3.2.2.2. Logistic Model Tree (LMT) do programa Weka 

Após o treino e otimização deste tipo de árvores de decisão com as dez distribuições dos 

subconjuntos treino e validação, estas foram avaliadas através da        e da    obtidas na 

previsão/classificação dos sinais do subconjunto teste (ver Tabela 7.17). 
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Tabela 7.17. Valores quantitativos da qualidade da identificação dos objetos do subconjunto teste 

recorrendo às árvores de decisão LMT do programa Weka. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                                 (%) 

A                                        

B                                       

C                                        

D                                       

E                                       

G                                        

H                                        

À semelhança dos métodos já apresentados, os números de amostras e de falhas 

correspondem ao número total de amostras ensaiadas e ao número total de falhas observadas 

nos estudos das dez distribuições de sinais, respetivamente. 

3.2.2.3. Functional Trees (FT) do programa Weka 

As árvores de decisão desenvolvidas no programa Weka com a biblioteca FT, com 

recurso aos parâmetros de referência, realizaram identificações com as taxas de sucesso e as 

razões de verosimilhança que se resumem na Tabela 7.18, para cada uma das classes do 

subconjunto teste. 

Tabela 7.18. Valores quantitativos da qualidade da identificação dos objetos do subconjunto teste 

recorrendo às árvores de decisão FT do programa Weka. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                                 (%) 

A                                        

B                                       

C                                       

D                                       

E                                       

G                                        

H                                       
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3.2.2.4. J48 do programa Weka 

Este método de aprendizagem automática foi desenvolvido utilizando o programa Weka 

com a biblioteca J48, com o qual foram obtidas dez árvores de decisão treinadas com as dez 

distribuições dos subconjuntos treino e validação. A Figura 7.16 ilustra uma das dez árvores de 

decisão utilizadas para a previsão/classificação do tipo de acelerante presente nos TICs dos 

extratos do subconjunto teste. 

 

Figura 7.16. Exemplo de uma árvore de decisão obtida pelo programa Weka, utilizando a biblioteca 
J48, para uma das combinações do subconjunto treino. 

A árvore de decisão apresentada efetuou a previsão/classificação dos TICs do 

subconjunto teste recorrendo a 5 regras lógicas, assentes em 4 descritores. A correspondência 

entre os descritores e o tempo de retenção pode ser visualizada no TIC da amostra ACPU272 

(ver Figura 7.17), correspondente a uma gasolina de 98 octanas queimada na totalidade na 

presença de uma carpete sintética e recolhida após a sua extinção (ver Apêndice B). 

 
Figura 7.17. Representação da localização dos quatro descritores utilizados pelas árvores de decisão 

J48 do Weka, no TIC da amostra ACPU272 pertencente à classe A. 

Abundância

Tempo

TCMX

CHB

DCB

d44

d128

d7

d7 – 4-Metil-2-pentanona

d128 – n-Undecano

d422 –Não identificado

d44 –m, p-Xileno

d422
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Nesta figura é possível visualizar os picos correspondentes aos descritores, com a 

exceção do pico correspondente ao descritor      que se encontra ausente neste TIC sendo, 

no entanto, possível observar a sua localização. Os compostos associados a estes quatro 

descritores foram identificados considerando a comparação do seu espetro de massa com a 

biblioteca de espetros da Wiley e considerando o máximo Forward Match acima dos 95% e 

tendo em consideração os prossupostos já enunciados anteriormente. A qualidade desta 

identificação não foi avaliada. 

Posteriormente, estas dez árvores foram avaliadas considerando a taxa de sucesso e com 

a razão de verosimilhança da identificação dos objetos das sete classes estudadas. 

Os resultados obtidos encontram-se resumidos na Tabela 7.19. 

Tabela 7.19. Valores quantitativos da qualidade da identificação dos objetos do subconjunto teste 

recorrendo às árvores de decisão J48 do programa Weka. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                                 (%) 

A                                       

B                                      

C                                       

D                                      

E                                        

G                                         

H                                        

3.2.3. Random Forest 

Como já referido no desenvolvimento das RFs foram aplicados dois programas: o R e o 

Weka, avaliados através da estimativa da        e da    obtidas para a identificação dos 

objetos das diversas classes do subconjunto teste. 

3.2.3.1. Random Forest do programa R 

As RFs obtidas através dos algoritmos do programa R foram desenvolvidas e treinadas 

com recurso aos sinais dos subconjuntos treino e validação. A avaliação das 

previsões/classificações realizadas por este método quimiométrico foi realizada para cada uma 

das classes em estudo do subconjunto teste. Os valores obtidos para a taxa de sucesso e para a 

razão de verosimilhança da identificação das sete classes encontram-se na Tabela 7.20. 
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Tabela 7.20. Valores quantitativos da qualidade da identificação dos objetos do subconjunto teste 

recorrendo às RFs do programa R. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                                 (%) 

A                                        

B                                       

C                                        

D                                       

E                                       

G                                       

H                                        

3.2.3.2. Random Forest do programa Weka 

Este método quimiométrico foi implementado, utilizando a biblioteca Random Forest do 

programa Weka, com os parâmetros de referência. As dez RFs otimizadas para as dez 

distribuições dos TICs dos subconjuntos treino e validação foram avaliadas com recurso à 

estimativa da        e da    da identificação dos objetos do subconjunto teste (ver Tabela 

7.21). 

Tabela 7.21. Valores quantitativos da qualidade da identificação dos objetos do subconjunto teste 

recorrendo às RFs do programa Weka. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                                 (%) 

A                                        

B                                       

C                                        

D                                       

E                                        

G                                       

H                                        

3.2.4. Redes neuronais de Kohonen 

As NNs de Kohonen foram aplicadas à previsão/classificação do tipo de acelerante 

presente nos TICs dos extratos das amostras com recurso ao programa Jatoon. Para tal, foram 

treinados e otimizados dez mapas de Kohonen com a dimensão de 1313, com as dez 

distribuições dos subconjuntos treino e validação, conforme descrito na secção 2.4 do Capítulo 6. 
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A Figura 7.18 ilustra um dos dez mapas de Kohonen obtido por esta ferramenta. Da observação 

desta figura é possível verificar a existência de sete regiões bem definidas correspondentes às 

sete classes em estudo. É ainda possível verificar o mapeamento do subconjunto teste no mapa 

de Kohonen, onde se constata que o sinal de um extrato de uma amostra pertencente à 

classe H (Substratos) é considerado não pertencer a qualquer uma das classes estudadas 

(correspondente ao neurónio com as coordenadas 13;8). 

 

Figura 7.18. Exemplo de um mapa de Kohonen obtido após o treino, com os objetos do subconjunto 
teste mapeados. Neurónios negros correspondem a indecisões. 

Uma vez treinadas as dez redes de Kohonen e obtidas as dez previsões para o 

subconjunto teste, foi possível calcular os vários parâmetros necessários à avaliação da taxa de 

sucesso e da razão de verosimilhança das identificações realizadas por este método de 

aprendizagem automática (ver Tabela 7.22). 
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Tabela 7.22. Valores quantitativos da qualidade da identificação dos objetos do subconjunto teste 

recorrendo às redes de Kohonen do programa Jatoon. 

Classe Nº Amostras Nº Falhas                                 (%) 

A                                        

B                                       

C                                       

D                                       

E                                       

G                                        

H                                        

3.2.5. Comparação e seleção dos métodos quimiométricos 

À semelhança do descrito no ponto 3.1.6 deste Capítulo e com o intuito de selecionar os 

três métodos quimiométricos com melhor desempenho para integrarem conjuntamente um 

modelo de previsão/classificação do tipo de acelerante de combustão em extratos de 

amostras, os métodos foram comparados de acordo as taxas de sucesso e razões de 

verosimilhança obtidas para a identificação de objetos das diversas classes. A Figura 7.19 

representa graficamente as        obtidas por classe de acelerante para cada método 

quimiométrico. 

 

Figura 7.19. Representação gráfica das taxas de sucesso da identificação dos objetos de cada classe 
considerando os diversos métodos quimiométricos desenvolvidos. 
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Da análise da Figura 7.19 verifica-se que os dois métodos quimiométricos com um 

desempenho mais heterógeno na identificação dos objetos das sete classes em estudo são as 

árvores de decisão do programa R e as árvores de decisão que utiliza o algoritmo J48 do Weka. 

Em oposição o método que apresenta o desempenho mais homogéneo é o método baseado 

nas redes neuronais de Kohonen implementadas pelo programa Jatoon. 

Na Figura 7.19 verifica-se ainda que o único método quimiométrico, para além das NNs 

utilizadas pelo Jatoon, que apresenta taxas de sucesso superiores a       para todas as classes 

em estudo é o método baseado nas árvores de decisão LMT do programa Weka. 

O método baseado no cálculo das distâncias Euclidianas aos centroides de cada classe é 

de todos os métodos quimiométricos estudados o que apresenta a melhor taxa de sucesso, 

para cinco das sete classes em estudo (ver Figura 7.19) – classe A (     ), classe B (     ), 

classe D (     ), classe E (     ) e classe G (     ). 

Na Figura 7.20 encontram-se representadas graficamente as razões de verosimilhança 

obtidas para a identificação de objetos de cada classe considerando todos os métodos 

quimiométricos estudados. 

 

Figura 7.20. Representação gráfica das razões de verosimilhança da identificação de cada classe de 
acelerante por método quimiométrico. 

Da análise da figura é possível confirmar que os métodos com pior desempenho são as 

árvores de decisão do programa R e as que utilizam a biblioteca J48 do Weka. Em oposição, o 

método que apresenta o melhor desempenho é o que utiliza o programa Jatoon para a 

implementação das redes de Kohonen. 

Na Figura 7.20 é possível visualizar que para além do método que utiliza as NNs do 

programa Jatoon, os únicos que apresentam um desempenho equivalente no que diz respeito à 
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identificação dos objetos das sete classes são as árvores de decisão do Weka com as 

bibliotecas LMT e FT. Nesta figura é ainda possível visualizar que o método baseado nas 

distâncias Euclidianas aos centroides de cada classe, apresenta as    mais elevadas para cinco 

das sete classes (classe A –    , classe B –    , classe D –    , classe E –     e classe G –    ). 

Através da análise da Figura 7.20 verifica-se que nenhum dos métodos quimiométricos 

permite, individualmente, a identificação de objetos das sete classes em estudo com uma 

qualidade de examinação extremamente forte, como definido na Tabela 4.1 da secção 1 do 

Capítulo 4. 

Da observação da Figura 7.20 é ainda possível verificar que a qualidade da identificação 

realizada pelos vários métodos quimiométricos estudados para a classe da gasolina é idêntica à 

das restantes classes de acelerantes. Desta forma, conclui-se que a estratégia baseada no 

planeamento experimental mais simplificado (recolha de menor número amostras) adotada 

para a aquisição dos sinais dos extratos das amostras de todos os outros acelerantes de 

combustão (descrita no secção 2 do Capítulo 5) parece poder ser aplicada sem prejuízo da 

qualidade da identificação. 

Por todas estas razões os três métodos quimiométricos selecionados para integrarem o 

modelo combinado de previsão/classificação do tipo de acelerante de combustão são: 1) as 

redes neuronais de Kohonen do programa Jatoon; 2) as árvores de decisão do Weka que 

utilizam a biblioteca LMT; e 3) o método baseado no cálculo das distâncias Euclidianas aos 

centroides de cada classe. 

De referir ainda que dos três métodos quimiométricos selecionados apenas o primeiro 

método (redes neuronais de Kohonen) é um método não supervisionado em oposição ao 

segundo método (baseado nas árvores de decisão LMT) que é um método supervisionado. 

O terceiro método baseado no cálculo das distâncias Euclidianas é um método 

semi-supervisionado, ou seja, foi o operador que selecionou o número de classes e 

posteriormente determinou os centroides de cada classe. No entanto essa escolha de classes é 

sustentada pelos resultados das análises de componentes principais como descrito no início 

deste capítulo. 

A avaliação da fiabilidade examinológica do modelo combinado construído para a 

previsão/classificação do tipo de acelerante de combustão será descrita na secção 4.2 deste 

Capítulo. 

4. AVALIAÇÃO DA FIABILIDADE EXAMINOLÓGICA DOS MODELOS DESENVOLVIDOS 

Após a seleção dos métodos quimiométricos com melhor desempenho e uma vez 

verificada a independência dos seus dados de saída (output) (ver secção 3.1.5 deste Capítulo), 

foi quantificada a fiabilidade examinológica dos dois modelos de previsão. Assim, tendo em 
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consideração a forma de combinação da fiabilidade dos métodos quimiométricos com output 

independente do teorema de Bayes descrito na secção 1 do Capítulo 4, foi avaliada a 

fiabilidade metrológica dos dois modelos de previsão. 

4.1. MODELO PARA A PREVISÃO DA PRESENÇA/AUSÊNCIA DE ACELERANTE(S) DE COMBUSTÃO 

Com o objetivo de avaliar a fiabilidade examinológica deste modelo foram calculadas a 

taxa de sucesso e a razão de verosimilhança global. Assim para esses cálculos foram 

considerados os valores das distribuições a posteriori (      ) obtidas para cada método 

quimiométrico. De notar que no caso particular deste modelo, visto existirem apenas duas 

classes em estudo, a        toma o mesmo valor da   , dado que a distribuição a priori (    ) 

definida é  . 

Os cálculos necessários serão exemplificados tomando como exemplo os valores listados 

na Tabela 7.23 para a classe A (substratos). 

Tabela 7.23. Compilação dos parâmetros        e    das identificações realizadas pelos três 

métodos quimiométricos que integram o modelo de previsão da presença/ausência de 

acelerante(s) de combustão. 

 
Dist. Euclidianas 

A                          B 

LMT – Weka 

A                          B 

NN – Jatoon 

A                           B 

                                              

       (%)                                     

Através da aplicação da Equação 4.6 obtém-se a distribuição a posteriori global do 

modelo. 

                                                   

 

   

 

Onde       
 
    corresponde à razão de verosimilhança global do modelo de previsão. 

Dado que a      (probabilidade a priori) toma o valor de     a distribuição a priori 

(    ) toma o valor de  . Desta forma, obtém-se: 

                                   

 

   

                           

Aplicando agora a Equação 4.5, obtém-se a taxa de sucesso global do modelo: 
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Estes parâmetros foram calculados de forma idêntica para a classe B 

(Substratos + Acelerantes). Na Tabela 7.24 encontram-se resumidos os valores globais das 

razões de verosimilhança e das taxas de sucesso obtidos para este modelo de previsão. 

Tabela 7.24. Parâmetros utilizados na avaliação da fiabilidade examinológica do modelo de previsão 

da presença/ausência de acelerante(s) de combustão. 

Classe                           (%) 

A                 

B               

Analisando os valores das taxas de sucesso globais (        ) obtidos por este modelo 

para cada uma das classes em estudo verifica-se que apenas a classe A cumpre o requisito 

definido de          (ver secção 1 do Capítulo 4). 

Da análise dos valores de    obtidos para o modelo, em conjunto com a tabela de 

correspondência apresentada na secção 1 do Capítulo 4 (ver Tabela 4.1), constata-se que 

quando o modelo prevê que uma amostra pertence à classe A (ou seja a ausência de 

acelerante(s) de combustão), essa evidência é extremamente forte. Por outro lado quando o 

modelo prevê que uma amostra pertence à classe B (ou seja a presença de acelerante(s) de 

combustão) essa evidência é muito forte. Estas conclusões podem ser confirmadas visualmente 

através da representação gráfica das razões de verosimilhança das identificações de objetos de 

cada uma das classes (ver Figura 7.21). 

 

Figura 7.21. Representação gráfica das razões de verosimilhança das identificações realizadas pelo 
modelo de previsão da presença/ausência de acelerante(s) de combustão. 
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Face aos resultados obtidos para as taxas de sucesso globais e para as razões de 

verosimilhança globais é possível concluir que o modelo é adequado ao uso pretendido, dado 

que a classe A apresenta valores acima dos valores alvo definidos. No caso particular da 

classe B (presença de acelerante(s) de combustão) os valores alvos definidos não se aplicam 

dado que todos os objetos identificados por este modelo de previsão como pertencentes a esta 

classe serão encaminhados para o modelo seguinte. 

4.2. MODELO PARA A PREVISÃO/CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE ACELERANTE DE COMBUSTÃO 

A fiabilidade deste modelo de previsão/classificação foi avaliada de forma idêntica ao 

modelo anterior. Na Tabela 7.25 encontram-se resumidos os valores da razão de 

verosimilhança e taxa de sucesso globais obtidos para este modelo de previsão. 

Tabela 7.25. Compilação dos parâmetros        e    das identificações realizadas pelos três 

métodos quimiométricos que integram o modelo de previsão/classificação do tipo de 

acelerante de combustão. 

 
Dist. Euclidianas 

                               (%) 

LMT – Weka 

                              (%) 

NN – Jatoon 

                           (%) 

A                                     

B                                     

C                                     

D                                     

E                                     

G                                     

H                                     

O cálculo da distribuição a posteriori global do modelo foi realizado através da aplicação 

da Equação 4.6: 

                                                   

 

   

 

Onde       
 
    corresponde à razão de verosimilhança da identificação de objetos da classe 

  pelo modelo de previsão. 
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Dado que a      considerada neste caso é     a distribuição a priori (    ) toma o valor 

de    . Para exemplificar os cálculos aplicou-se esta equação aos dados contidos na Tabela 7.25 

para a classe C (Diluente sintético), resultando: 

                             
 

 
                            

Aplicando em seguida a Equação 4.5, obtém-se a taxa de sucesso global do modelo: 

                             
        

          
            

Os resultados dos cálculos efetuados para as restantes classes são equivalentes e 

encontram-se listados na Tabela 7.26. 

Tabela 7.26. Parâmetros utilizados na avaliação da fiabilidade examinológica do modelo de 

previsão/classificação do tipo de acelerante de combustão. Esta informação está 

separada por classes. 

Classe                            (%) 

A                           

B                              

C                             

D                            

E                              

G                              

H                          

Da análise da Tabela 7.26 verifica-se que as          (taxas de sucesso globais) obtidas 

por este modelo para cada uma das classes são superiores ao valor alvo definido (       ) na 

secção 1 do Capítulo 4, o que indica que as previsões/classificações efetuadas por este modelo 

para cada uma das classes são adequadas ao fim em vista. 

Com o objetivo de facilitar a interpretação dos resultados expressos na forma de razões 

de verosimilhança da identificação obtidas por este modelo de previsão/classificação para as 

várias classes, estas são representadas graficamente (ver Figura 7.22). 
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Figura 7.22. Representação gráfica das razões de verosimilhança da identificação de cada classe 
obtidas pelo modelo de previsão/classificação do tipo de acelerante. 

Da observação da Figura 7.22 constata-se que os objetos de todas as classes são 

identificados com uma razão de verosimilhança acima do valor alvo, definido na secção 1 do 

Capítulo 4 (             ou                   correspondente à evidência de 

acelerante extremamente forte. 

Por estas razões conclui-se que o modelo de previsão/classificação do tipo de acelerante 

de combustão desenvolvido é adequado ao uso pretendido. 

5. AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS PROVENIENTES DE UM CENÁRIO DE INCÊNDIO SIMULADO 

Como já referido na secção 2.1 do Capítulo 5, foi recriado um cenário de incêndio de um 

veículo automóvel. Para tal foram adicionados três acelerantes de combustão (aguarrás, 

acendalha sólida e gasóleo) em três zonas distintas do automóvel. Após a extinção das chamas 

foram recolhidas três amostras nas zonas correspondentes à adição de cada acelerante 

(ACPU323, ACPU327 e ACPU330). Foram ainda recolhidas três amostras de substrato sem 

acelerantes (ACPU361, ACPU368 e ACPU3669) de acordo com o esquema da Figura 5.1 do 

Capítulo 5. As seis amostras foram recolhidas e acondicionadas em frascos de vidro próprios 

para este tipo de análise. De referir que não foram controladas as quantidades de acelerante, a 

extensão da queima nem a quantidade de amostra recolhida. 

Os TICs dos extratos destas seis amostras foram incluídos no subconjunto validação, no 

caso do método baseado no cálculo das distâncias Euclidianas aos centroides das classes, ou no 

subconjunto teste no caso dos métodos de aprendizagem automática. 
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Da análise dos resultados obtidos pelos métodos quimiométricos que constituem os dois 

modelos de previsão/classificação desenvolvidos, verificou-se que todos eles identificaram 

corretamente as seis amostras recolhidas. 

De forma a poder demonstrar visualmente os resultados optou-se por representar 

graficamente o primeiro, segundo e terceiro componentes principais da PCA dos sinais de 

todos os extratos das amostras ensaiadas, agrupados em duas classes (classe A – Substratos e 

classe B – Substratos + Acelerantes) onde são assinalados os três TICs dos extratos das amostras 

sem acelerante (ver Figura 7.23). 

 

Figura 7.23. Representação gráfica do primeiro, segundo e terceiro componentes principais da PCA 
dos TICs de todas as amostras com a localização das amostras ACPU361, ACPU368 e 
ACPU369 identificada. 

Através da análise da Figura 7.23 é possível verificar que as três amostras de substrato 

sem acelerante (ACPU361, ACPU368 e ACPU369) recolhidas no automóvel estão integradas 

na região pertencente às amostras sem acelerante, ou seja classe A – Substrato. 

Com o objetivo de visualizar as restantes amostras representou-se graficamente o 

primeiro e segundo componentes principais do PCA dos sinais de todos os extratos das 

amostras ensaiados, agrupados em sete classes (classe A – Gasolina, classe B – Gasóleo, 

classe C – Diluente sintético, classe D – Petróleo e Aguarrás, classe E – Acendalha sólida, 
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classe G – Acendalha líquida e classe H – Substrato). Nessa representação gráfica são indicadas 

as posições das seis amostras recolhidas no veículo automóvel (ver Figura 7.24). 

 

Figura 7.24. Representação gráfica do primeiro e segundo componentes principais da PCA dos TICs 
de todas as amostras com a localização das amostras ACPU323, ACPU327, ACPU330, 
ACPU361, ACPU368 e ACPU369 identificada. 

Observando a Figura 7.24 pode verificar-se que todos os TICs dos extratos das amostras 

são incluídas nas classes corretas, ou seja a amostra ACPU323 (adição de aguarrás na zona do 

para-choques do lado direito) encontra-se integrada na região correspondente à 

classe D – Petróleo e Aguarrás, a amostra ACPU 327 (adição de acendalhas sólidas na zona do 

assento do banco do condutor) encontra-se integrada na região correspondente à 

classe E – Acendalha sólida e a amostra ACPU330 (adição de gasóleo no interior da bagageira 

do lado direito em cima de uma carpete sintética) que se encontra integrada na região 

correspondente à classe B – Gasóleo. Também as amostras ACPU361, ACPU368 e ACPU369 se 

encontram perfeitamente integradas na região pertencente à classe H – Substratos. 

Desta forma conclui-se que os dois modelos quimiométricos desenvolvidos apresentam 

um bom desempenho na previsão/classificação de amostras simuladas, identificando 
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corretamente as seis amostras recolhidas. De referir que neste cenário de incêndio não foi 

controlada a quantidade de acelerante de combustão adicionado, a extensão da queima e a 

quantidade de amostra recolhida. 

6. AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE DA COMPOSIÇÃO DA GASOLINA AO LONGO DO TEMPO 

Uma das possíveis fraquezas dos modelos desenvolvidos poderia ser limitada pela 

incorporação do fator “variação do lote” dos acelerantes utilizados, o que tornaria as taxas de 

sucesso das identificações específicas para a realidade do material em estudo. Assim foi 

realizado um estudo para avaliar se diversos lotes do mesmo acelerante poderiam ser 

utilizados indistintamente no treino ou validação dos métodos quimiométricos com bom 

desempenho de examinação. Optou-se por estudar o caso específico da gasolina, cujas 

conclusões serão extrapoláveis para as outras classes de acelerantes. Este pressuposto deverá 

ser acompanhado através do controlo da qualidade dos modelos recorrendo à análise 

periódica de novas amostras simuladas contendo acelerantes de diferentes lotes de acordo 

com o estipulado na secção 7 deste Capítulo. Como descrito na secção 2 do Capítulo 5, foram 

recolhidas três amostras de gasolina de lotes diferentes das usadas no treino dos métodos 

quimiométricos: duas de gasolinas de 95 octanas (ACPU236 da marca 2 e ACPU237 da marca 

5) e uma gasolina de 98 octanas da marca 1 (ACPU238). Estas amostras foram queimadas na 

ausência de substrato e recolhidas em seguida (ver Apêndice B). Após este processo as 

amostras foram submetidas ao protocolo analítico descrito na secção 4 do Capítulo 5 e à 

metodologia computacional descrita no Capítulo 6. 

Os TICs dos extratos destas três amostras foram incluídos no subconjunto teste, no caso 

dos métodos de aprendizagem automática, ou no subconjunto validação, no caso do método 

baseado no cálculo das distâncias Euclidianas aos centroides das classes. 

Após o treino e otimização dos oito métodos quimiométricos estudados para a 

construção do modelo para a previsão/classificação do tipo de acelerante de combustão 

verificou-se que as três amostras são classificadas corretamente por todos os métodos. 

De forma a melhor visualizar as conclusões apresentadas, na Figura 7.25 representa-se 

graficamente o primeiro e segundo componentes principais da PCA dos sinais dos diversos 

tipos de acelerantes onde se podem observar os sinais das amostras ACPU236, ACPU237 e 

ACPU238. 
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Figura 7.25. Representação gráfica do primeiro e segundo componentes principais da PCA dos TICs de 
todas as amostras utilizadas e a localização das amostras ACPU236, ACPU237 e ACPU238. 

Pode observar-se na Figura 7.25 que os três objetos (ACPU236, ACPU237 e ACPU238) se 

encontram integrados na classe A – Gasolina. 

Desta forma conclui-se que os métodos quimiométricos estudados não são vulneráveis a 

variações da composição da gasolina em função do lote ou fabricante do produto, permitindo 

assim construir e atualizar o método de identificação sem suspeitar que este é decisivamente 

afetado pelos produtos específicos estudados. 

Não é expectável que, devido à robustez dos modelos quimiométricos, a equivalência 

dos sinais dos diversos lotes de gasolina não seja extrapolável aos restantes acelerantes de 

combustão. No entanto, os utilizadores destes métodos devem estar atentos à possibilidade do 

lote afetar a identificação do(s) acelerante(s). 

7. ESTRATÉGIA PROPOSTA PARA O TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

ANALÍTICOS 

Neste subcapítulo apresenta-se uma representação esquemática da estratégia 

desenvolvida para o tratamento e interpretação dos dados analíticos obtidos em rotina para a 

identificação de vestígios de acelerantes em resíduos de incêndios. Esta estratégia tem início 

após o procedimento experimental descrito na secção 4 do Capítulo 5. Desta forma, após a 

obtenção dos TICs, estes serão submetidos ao processo proposto para a sua identificação de 

acordo com o fluxograma representado na Figura 7.26, que resume a estratégia de 

interpretação dos dados analíticos. 
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Critério 1 – Avaliação da 
repetibilidade do GC-MS: 

                   

 

Critério 2 – Avaliação da extração 
da amostra com ACS: 

                   

Critério 3 – Avaliação da conservação 
da amostra: 

                    

Outros picos no TIC? – Se existirem 
outros picos no TIC para além dos 
picos dos padrões internos então os 
dados devem ser normalizados. 

Previsão do 1º Modelo – Modelo 
para a previsão da presença/ausência 
de acelerante(s) de combustão. 
Classe A – Ausência de acelerante(s); 
Classe B – Presença de acelerante 

Previsão do 2º Modelo – Modelo 
para a previsão/classificação do tipo 
de acelerante de combustão. 

ASTM ok? – Confirmação dos 
resultados obtidos pelos modelos de 
previsão de acordo com os critérios 
da norma ASTM E1618-14. 

Figura 7.26. Fluxograma da estratégia proposta para o tratamento e interpretação dos dados 
analíticos obtidos para a identificação de vestígios de ILRs em resíduos de incêndios. 
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De referir ainda que, com uma periodicidade mínima de seis meses, devem ser realizados 

ensaios de queima controlada de amostras de acelerantes de combustão conhecidos na 

presença ou na ausência de substratos de acordo com o protocolo instrumental desenvolvido. 

Os sinais instrumentais obtidos deverão ser tratados e processados de acordo com o 

fluxograma apresentado na Figura 7.26, a fim de poder avaliar a qualidade da resposta da 

estratégia proposta ao longo do tempo. 

De acordo com os resultados obtidos da avaliação da fiabilidade examinológica dos 

modelos de previsão desenvolvidos (subcapítulo 4), conclui-se que a resposta final dos 

modelos é adequada para se tomarem decisões sobre a presença dos ILRs estudados em 

resíduos de incêndios. No entanto, decorrente da submissão dos resultados ao sistema judicial, 

verifica-se a necessidade da apresentação de evidências suplementares da presença de 

acelerantes seguindo os critérios internacionalmente aceites e propostos pela norma 

ASTM E1618-14. No Apêndice A encontra-se disponível informação sobre os critérios 

definidos pela American Society for Testing and Materials para a identificação de acelerantes 

de combustão. 
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CAPÍTULO 8 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho desenvolveram-se dois modelos quimiométricos com propriedades de 

autoaprendizagem e com fiabilidade examinológica conhecida capazes de prever/classificar 

acelerantes de combustão em amostras de resíduos de incêndio, com o objetivo de auxiliar os 

analistas forenses na interpretação de resultados. Ambos os modelos de previsão/classificação 

são constituídos por três métodos quimiométricos: o cálculo das distâncias Euclidianas aos 

centroides de cada classe; árvores de decisão do programa Weka utilizando a biblioteca 

Logistic Model Tree (LMT); redes neuronais de Kohonen utilizando o programa Jatoon. 

O primeiro modelo tem como função prever a presença/ausência de acelerante(s) de 

combustão em amostras provenientes de cenários de incêndio e o segundo modelo é capaz de 

prever/classificar o tipo de acelerante de combustão. Para assegurar que os sinais processados 

pelos modelos quimiométricos não são afetados por desvios no desempenho das etapas 

experimentais críticas deste tipo de avaliação foi desenvolvido e validado uma nova técnica de 

controlo da qualidade baseada na gestão de padrões internos. Este procedimento, envolve a 

adição de três padrões internos em três fases distintas do processo analítico. O primeiro, 

1,4-diclorobenzeno (DCB), é adicionado à amostra imediatamente depois da sua recolha e tem 

como função controlar a eficiência do acondicionamento da amostra. O segundo padrão, 

ciclohexilbenzeno (CHB), é adicionado à amostra antes da exposição da tira de carvão ativado 

ao espaço de cabeça da amostra e tem como função controlar o desempenho da extração dos 

compostos voláteis presentes na amostra. O terceiro padrão, tetracloro-m-xileno (TCMX), é 

adicionado ao extrato líquido dos componentes retidos no carvão ativado e tem como função 

controlar a repetibilidade do GC-MS. Para todos estes controlos foram definidos e validados 

critérios estatísticos de controlo da qualidade, os quais se revelaram adequados ao uso 

pretendido. As adições de padrão interno foram validadas metrologicamente para assegurar 

que estas estão associadas a uma incerteza desprezável considerando a variabilidade do 

desempenho das etapas analíticas. 

Uma vez implementado e validado o procedimento de controlo das etapas críticas do 

processo de análise de acelerantes de combustão foram testadas duas estratégias de recolhas 

dos dados experimentais necessários ao desenvolvimento dos modelos quimiométricos. 

A primeira, aplicada exclusivamente ao acelerante gasolina, envolveu uma recolha exaustiva 

de sinais de cenários contendo gasolina onde foram variados, de forma controlada, fatores que 

podem influenciar o processo de identificação de acelerantes de combustão, implicando por 

isso a recolha de um maior número de amostras. A segunda estratégia de recolha de sinais foi 

aplicada às restantes classes de acelerantes de combustão estudados e teve por base um 

planeamento experimental mais simplificado, envolvendo por isso a avaliação de um menor 

número de amostras. 
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O desempenho das previsões/classificações realizadas pelos dois modelos 

quimiométricos foram avaliadas usando métricas propostas pelo teorema de Bayes, 

nomeadamente o cálculo da taxa de sucesso (      ) ou da razão de verosimilhança (  ) das 

evidências reunidas. Da análise dos resultados obtidos conclui-se que ambos os modelos 

produzem previsões/classificações com uma    superior ao valor alvo definido de           

correspondente a evidências designadas de "extremamente fortes" de acordo com a 

classificação definida pela Association of Forensic Science Providers do Reino Unido. Como 

consequência, também as taxas de sucesso obtidas para as previsões/classificações efetuadas 

pelos dois modelos são superiores ao valor alvo definido de        de          para o 

modelo de previsão da presença/ausência de acelerante(s) de combustão e        de 

        para o modelo de previsão/classificação do tipo de acelerante de combustão. Desta 

forma conclui-se que os dois modelos desenvolvidos são adequados ao uso a que se destinam. 

No entanto, decorrente da submissão dos resultados ao sistema judicial verifica-se a 

necessidade da apresentação de evidências complementares da presença de acelerantes 

seguindo os critérios internacionalmente aceites e propostos pela norma ASTM E1618-14. 

Também foi possível constatar que a qualidade da identificação do acelerante de 

combustão – gasolina – é idêntica à das restantes classes de acelerantes em estudo, permitindo 

desta forma concluir que a estratégia baseada no planeamento experimental simplificado 

pode ser aplicada sem prejuízo da qualidade da examinação. 

Um dos parâmetros controlados na recolha exaustiva de sinais de acelerantes que pode 

influenciar o desempenho da previsão/classificação dos modelos quimiométricos é a 

variabilidade dos sinais de diferentes lotes de acelerantes. Com o objetivo de avaliar este 

parâmetro, foram recolhidas amostras de gasolina de três marcas ao longo de três anos. 

Da análise desses resultados conclui-se que os métodos quimiométricos estudados não são 

vulneráveis a variações da composição da gasolina em função do lote ou fabricante do 

produto, permitindo assim construir e atualizar o método de identificação sem suspeitar que 

este é decisivamente afetado pelos produtos específicos estudados. 

Foi ainda possível verificar que os dois modelos quimiométricos desenvolvidos 

apresentam bom desempenho na previsão/classificação de amostras provenientes de um 

cenário de incêndio simulado num veículo automóvel, identificando corretamente todas as 

amostras analisadas. De referir que neste cenário de incêndio simulado não foi controlada: a 

quantidade de acelerante de combustão adicionado, a extensão da queima e a quantidade de 

amostra recolhida. 

Face aos resultados obtidos neste trabalho consideram-se assim atingidos os objetivos do 

trabalho, quer em termos do desenvolvimento de uma metodologia assente na técnica do 

padrão interno capaz de controlar as etapas críticas do protocolo de análise de acelerantes de 

combustão, quer em termos do desenvolvimento dos dois modelos de previsão/classificação 
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de acelerantes de combustão presentes em resíduos de incêndios, com a fiabilidade 

examinológica conhecida. 

Ainda a referir a necessidade de trabalhos futuros para dotar os dois modelos 

quimiométricos desenvolvidos da capacidade de prever/classificar mais tipos de acelerantes 

de combustão e de substratos, devendo mesmo permitir a capacidade de prever/classificar 

misturas de acelerantes de combustão. Outro aspeto importante a testar futuramente é 

robustez dos modelos a diferentes condições instrumentais, nomeadamente diferentes colunas 

cromatográficas ou outras configurações de espetrómetros de massa. 
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APÊNDICE A – CONCEITOS TEÓRICOS NECESSÁRIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE 

ILRS SEGUINDO A ESTRATÉGIA PROPOSTA PELA ASTM 

Ao longo deste apêndice será apresentada a estratégia e os critérios propostos pela 

norma ASTM E1618–14 para a interpretação e classificação de acelerantes de combustão. 

No entanto, para melhor compreender essa estratégia serão apresentadas várias considerações 

teóricas, nomeadamente sobre os hidrocarbonetos de interesse para a interpretação dos 

resultados analíticos e sobre a composição dos líquidos inflamáveis. Também serão 

apresentados os diversos fatores que condicional a identificação de uma líquido inflamável. 

A.1. HIDROCARBONETOS DE INTERESSE PARA A INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

ANALÍTICOS 

Os líquidos inflamáveis à base de petróleo são geralmente constituídos por 

hidrocarbonetos que podem ser divididos em dois tipos: hidrocarbonetos alifáticos e 

aromáticos (Morrison e Boyd, 1996). Os compostos pertencentes ao primeiro tipo podem ser 

agrupados em três grandes famílias: a dos alcanos lineares, a dos alcanos ramificados ou 

isoalcanos e a dos cicloalcanos. 

Os alcanos lineares, também designados de n-alcanos são, muitas vezes, utilizados como 

referência, em termos de tempos de retenção, como forma de facilitar a interpretação do TIC 

de um produto desconhecido. Para simplificar a interpretação dos dados obtidos, os 

especialistas em análise de resíduos de incêndio, geralmente, utilizam a sigla C#, para designar 

um determinado alcano linear, em que # representa o número de átomos de carbono que a 

molécula possui. Com esta nomenclatura também possível referenciar a posição de um 

determinado pico ou conjunto de picos presentes no TIC, por exemplo, um conjunto de picos 

que eluem entre o C9 e o C10, significa que esse grupo de cinco picos se localizam ente os picos 

do n-nonano e do n-decano, respetivamente. 

Os alcanos ramificados ou isoalcanos, muitas vezes designados isoparafinas, apresentam, 

tal como os n-alcanos, uma fórmula geral CnH2n+2, onde n representa o número de átomos de 

carbono. Nos alcanos ramificados observa-se a presença de radicais alquilo ligados a átomos 

de carbono da cadeia principal. Os alcanos ramificados apresentam pontos de ebulição mais 

baixos que os n-alcanos com o mesmo número de carbonos. 

A família dos cicloalcanos, também denominada de cicloparafinas, são hidrocarbonetos 

saturados, que apresentam uma conformação cíclica. A sua fórmula geral é representada por 

CnH2n e, ao contrário dos isoalcanos, estes possuem um ponto de ebulição mais elevado que os 

n-alcanos correspondentes. A maioria dos compostos de interesse neste tipo de análise são os 

cicloalcanos, os quais têm como termo de comparação a molécula do ciclohexano. 
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Os hidrocarbonetos aromáticos também podem ser divididos em três famílias de 

compostos: a dos aromáticos simples, a dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) e a 

dos indanos. 

Os aromáticos simples, presentes nos líquidos inflamáveis derivados do petróleo, muitas 

vezes designados por alquilbenzenos ou simplesmente por aromáticos, são moléculas de 

benzeno, onde um dos hidrogénios do anel é substituído por um alcano e, apresentam uma 

fórmula geral C6+nH6+2n, onde n representa o número de carbonos do(s) substituinte(s) alquilo. 

De uma forma idêntica ao sucedido na família dos n-alcanos, também neste caso, se utiliza a 

abreviatura, C#-alquilbenzeno, onde #, representa o número de carbonos do(s) substituinte(s) 

do anel benzeno. Por exemplo, no caso das moléculas de n-propilbenzeno e do 

1,2,4-trimetilbenzeno, ambas possuem na sua estrutura uma substituição com três átomos de 

carbono e, por isso, são denominados de C3-alquilbenzenos. Usualmente, os aromáticos de 

maior interesse na interpretação dos dados de líquidos inflamáveis são os C2, C3 e 

C4-alquilbenzenos. 

Os PAHs caracterizam-se por possuírem na sua estrutura dois ou mais anéis de benzeno 

fundidos, descrita pela fórmula geral C10+nH8+2n, em que n representa o número de carbonos 

do(s) substituinte(s) alquilo. Os PAHs mais comuns nos líquidos inflamáveis são: o naftaleno, 

os metilnaftalenos e, os dimetilnaftalenos e etilnaftalenos. Contudo, uma vez que este tipo de 

compostos estão presentes em vários produtos sintéticos e, podem ser produzidos a partir dos 

produtos de pirólise dos substratos presentes no cenário de incêndio, a sua presença só é 

considerada na interpretação dos dados, quando estes são acompanhados de outos compostos 

característicos do líquido inflamável em análise. 

Os indanos, também eles compostos aromáticos, são constituídos por um anel de 

benzeno fundido a um ciclopentano, com a fórmula geral C9+nH10+2n, onde n corresponde ao 

número de átomos de carbono da(s) cadeia de alquilo(s). Apesar destes compostos serem 

relativamente pouco abundantes, nos derivados de petróleo, a sua presença, em particular a 

dos C1 e C2-indanos podem ajudar a distinguir entre os produtos de pirólise e alguns líquidos 

inflamáveis. 

Existem outros tipos de hidrocarbonetos com interesse na análise de resíduos de 

incêndios que, muitas vezes, estão presentes nos TICs da amostra. Alguns desses compostos são 

os alcenos, os estirenos e os terpenos. Estes podem ter diversas origens, mas as mais comuns 

são os produtos de combustão e os produtos de pirólise. 

Os alcenos são hidrocarbonetos insaturados, semelhantes aos alcanos lineares, mas na 

sua configuração estrutural existe pelo menos uma ligação dupla. A sua fórmula geral é CnH2n, 

onde n traduz o número de átomos de carbono presente na molécula. A presença dos alcenos 

nos líquidos inflamáveis é rara, uma vez que, devido à presença da dupla ligação na sua 

estrutura molecular, estes compostos são muito reativos. No entanto, os alcenos são bastante 
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comuns nos produtos de pirólise e a sua presença num TIC é um bom indicador no diagnóstico 

de uma combustão incompleta ou da presença de produtos de pirólise. 

Os estirenos também são hidrocarbonetos, frequentemente, encontrados nos produtos 

de pirólise e a sua fórmula geral é dada por C8+nH8+2n, onde   corresponde ao número de 

átomos de carbono da(s) cadeia de alquilo(s). 

A família dos terpenos assume um papel relevante na interpretação dos dados analíticos, 

principalmente no caso em que as amostras recolhidas no local são constituídas por substratos 

de madeira como, por exemplo, o pinho. No TIC destas amostras, provavelmente, irão ser 

detetados terpenos. A formula geral dos terpenos é dada por (C5H8)n. Se     os compostos 

são chamados monoterpenos, se     são chamados sesquiterpenos e se     são 

denominados diterpenos. 

Na Tabela A.1 encontram-se listados alguns dos hidrocarbonetos de interesse para 

análise e interpretação dos resultados analíticos de líquidos inflamáveis. 

Tabela A.1. Exemplos de vários tipos de hidrocarbonetos de interesse na análise de líquidos 

inflamáveis. 

Hidrocarboneto Exemplo de estruturas 

n-Alcanos 

(parafinas)  

Alcenos  

Isoalcanos 

(isoparafinas) 
                     

Cicloalcanos 

(cicloparafinas, naftenos) 
                                      

Alquilbenzenos 

(aromáticos simples) 
                    

PAHs 

(naftalenos)             

Indanos 

            

Estirenos 

             

Terpenos 
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Existe ainda outro tipo de compostos que, embora menos frequentes e abundantes que 

os hidrocarbonetos, também podem ser classificados como líquidos inflamáveis. Neste tipo de 

compostos incluem-se os álcoois, os aldeídos, as cetonas e os esteres. 

A.2. COMPOSIÇÃO DOS LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS (ILS) 

Qualquer líquido inflamável pode ser utilizado como catalisador de uma reação de 

combustão. De acordo com a sua origem, estes líquidos podem ser classificados em produtos 

petrolíferos ou não petrolíferos. Os produtos petrolíferos, como a gasolina e o gasóleo, 

constituídos por vários tipos de hidrocarbonetos, são refinados a partir do petróleo bruto. 

Os produtos não petrolíferos são obtidos a partir de outras fontes, diferentes do petróleo 

bruto, como, por exemplo, solventes oxigenados (por exemplo, o álcool etílico) e os derivados 

dos produtos naturais (por exemplo, a terbentina). 

A comunidade internacional responsável pela análise deste tipo de produtos em 

conjunto com a American Society for Testing and Materials desenvolveram uma estratégia, 

consensual, para a análise de resíduos de incêndios e para a interpretação dos resultados 

analíticos obtidos, com vista à identificação e classificação dos produtos aí presentes. 

Essa estratégia de identificação e classificação de líquidos inflamáveis e seus resíduos, 

encontra-se descrita na norma ASTM E1618–14. De acordo essa norma, o reconhecimento e a 

classificação de um líquido inflamável assenta numa de oito classes gerais de produtos 

inflamáveis: gasolina; destilados do petróleo; produtos isoparafínicos (à base de alcanos 

ramificados); produtos aromáticos; produtos nafténicos (à base de cicloalcanos); produtos 

parafínicos (à base de n-alcanos); solventes oxigenados; e uma classe genérica denominada de 

outros (diversos). Este sistema de classificação é baseado na composição química e na gama de 

pontos de ebulição. A composição química de cada classe é caracterizada pela presença ou 

ausência de determinados hidrocarbonetos presentes na sua formulação (alcanos, aromáticos, 

etc.). Com a exceção da classe da gasolina, todas as outras classes de produtos podem ser 

discriminadas de acordo com a gama de pontos de ebulição dos hidrocarbonetos presentes no 

TIC, permitindo, assim, serem agrupados em produtos inflamáveis leves, médios ou pesados 

(ver Figura A.1). 
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Figura A.1. Exemplos de três TICs de um líquido inflamável leve, médio e pesado (adaptado de Newman 

e col., 1998). 

Os líquidos inflamáveis leves eluem, geralmente, antes do C9 (n-nonano). Os médios 

normalmente apresentam um TIC em que os picos cromatográficos se concentram num 

intervalo reduzido, tipicamente entre o C8 e o C13. Os líquidos inflamáveis pesados apresentam 

picos cromatográficos ao longo de quase todo o TIC, isto é num intervalo entre C8 até C20+ 

(ASTM E1618, 2014). 

A classificação ASTM, não é, nem pretende ser uma solução perfeita, que se ajusta a 

todas as situações. No entanto, apresenta um sistema de identificação e classificação bem 

estruturado, conhecido e aceite pela comunidade forense, que tem dado provas da sua 

eficácia. Outra vantagem deste documento é que oferece uma abordagem sistemática, por um 

lado e, por outro, uniformiza o esquema de identificação e classificação dos produtos 
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inflamáveis, sendo um excelente ponto de partida, para que todos os especialistas em análise 

de resíduos de incêndios possam discutir resultados entre si utilizando uma linguagem 

percetível e comum a todos. 

A.2.1. PRODUTOS PETROLÍFEROS 

Os líquidos inflamáveis à base de petróleo são os mais comuns e representam uma 

grande diversidade de produtos comerciais. Estes produtos são uma mistura de compostos 

obtidos por destilação do petróleo bruto. 

Na análise de amostras provenientes de cenários de incêndio, os componentes de 

produtos à base de petróleo com mais interesse, na avaliação do TIC, eluem no intervalo de 

tempo de retenção compreendido entre o n-pentano (C5) e, pelo menos, o n-eicosano (C20+), 

com pontos de ebulição que variam entre os    C e os     C, respetivamente. As classes 

apresentadas pela norma ASTM E1618–14, para este tipo de produtos são: a gasolina; os 

destilados do petróleo; os isoparafínicos (constituídos por isoalcanos); os aromáticos, os 

nafténicos (constituídos por cicloalcanos); os produtos parafínicos (constituídos por n-alcanos) 

(ASTM E1618, 2014). 

A gasolina é constituída por centenas de compostos retirados de várias frações do 

processo de refinação do petróleo bruto, que são misturados de acordo com as especificações 

pretendidas. O resultado é um produto que contém praticamente todas as classes de 

hidrocarbonetos numa gama pontos de ebulição que se estende do C4 ao C12. Contudo, os 

hidrocarbonetos mais abundantes são os aromáticos, de entre os quais se destacam os 

alquilbenzenos, e os menos abundantes são hidrocarbonetos da família dos naftalenos e dos 

indanos. 

Os destilados de petróleo são produtos obtidos a partir do petróleo bruto, através de 

uma separação física baseada nos pontos de ebulição. Como tal, os destilados do petróleo são 

produtos muito pouco refinados, apresentando uma composição muito semelhante à do 

petróleo bruto que lhe deu origem. Estes produtos são formados essencialmente por 

compostos alifáticos, predominando os n-alcanos, os compostos isoparafínicos, os cicloalcanos 

e, em quantidades menores, os compostos aromáticos. Os destilados do petróleo podem sofrer 

um tratamento adicional que tem em vista a remoção dos compostos aromáticos, dando 

origem aos produtos destilados do petróleo desaromatizados. Esta remoção pode ser 

conseguida através de duas formas distintas, uma que utiliza um método de extração de 

solventes, e outra que utiliza um método de adsorção em sílica gel. A gama de produtos 

comerciais que utiliza na sua formulação produtos destilados do petróleo é ampla e variada, 

incluindo, entre outros, combustíveis para a aviação, o gasóleo, acendalhas e diluentes. 

Os produtos isoparafínicos são constituídos, exclusivamente, por alcanos ramificados. 

A remoção dos restantes hidrocarbonetos, como os compostos aromáticos, os cilcoalcanos e os 
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n-alcanos, dá origem a um produto com uma combustão limpa e praticamente sem odor, 

tornando-o num produto de largo espectro com aplicação em diversas situações. 

A comercialização deste tipo de produtos faz-se sob a forma de solventes sem odor, diluentes, 

acendalhas, ceras, tintas, vernizes, lubrificantes e combustíveis para a aviação. 

Os solventes aromáticos são formados apenas por hidrocarbonetos aromáticos. 

A presença e abundância dos alquilbenzenos, dos PAHs e de indanos está dependente da gama 

dos pontos de ebulição dos compostos que constituem o petróleo bruto. Os solventes 

aromáticos possuem uma elevada capacidade de solvatação, pelo que são bastante utilizados 

como produtos de limpeza e como desengordurantes. 

Os produtos nafténicos, são também derivados do petróleo, mas são submetidos a um 

tratamento adicional em que são removidos, não só os compostos aromáticos, mas também 

uma parte significativa de n-alcanos. Com a remoção destes hidrocarbonetos, o produto 

resultante é constituído, quase exclusivamente, por alcanos ramificados e por cicloalcanos. 

Os produtos nafténicos são a base de vários produtos comerciais, tais como, solventes sem 

odor, acendalhas, solventes industriais e petróleo para iluminação. 

Os produtos parafínicos são constituídos por misturas muito simples de n-alcanos, 

abrangendo hidrocarbonetos constituídos apenas por 3 a 5 átomos de carbono. Este tipo de 

produtos são usados como combustível líquido em velas, tochas e noutros tipos de 

queimadores, como solventes para ceras, como lubrificantes e como agroquímicos (pesticidas 

e herbicidas). 

A.2.2. PRODUTOS NÃO PETROLÍFEROS 

Os líquidos inflamáveis de origem não petrolífera representam uma pequena fração da 

totalidade dos produtos inflamáveis. Este tipo de produtos é difícil de reconhecer e identificar. 

A classificação dos produtos não petrolíferos é descrita pela norma ASTM E1618–14, de 

acordo com duas classes de compostos, a dos solventes oxigenados e a dos produtos naturais 

obtidos a partir dos extratos de plantas que é incluída numa classe denominada de 

outros/diversos (ASTM E1618, 2014). 

Os solventes oxigenados caracterizam-se por possuírem pelo menos um composto 

oxigenado em quantidade significativa. Esse composto pode estar presente sozinho, ou 

misturado com outros compostos, tipicamente hidrocarbonetos. Os exemplos mais comuns 

deste tipo de produtos, com apenas um constituinte, são a acetona, o etanol e a 

metiletilcetona. Outros produtos, incluindo diluentes de ceras e de esmaltes e produtos 

desengordurantes, possuem na sua constituição um ou mais compostos oxigenados misturados 

com uma variedade complexa de produtos. 

A classe outros/diversos é constituída exclusivamente por dois tipos de líquidos 

inflamáveis derivados de produtos de naturais: a terebentina e os óleos vegetais. 
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A terebentina, muitas vezes denominada aguarrás, é extraída a partir da madeira de pinho, 

através de uma destilação. O destilado obtido é constituído por terpenos, como o -pineno. 

A principal dificuldade na identificação deste tipo de produto inflamável prende-se com o facto 

de a terebentina ser um produto natural, presente nas madeiras existentes nos locais de 

incêndio (por exemplo: mobiliário e soalho), tornando quase impossível concluir se a presença 

dos terpenos no extrato da amostra é de origem endógena ou exógena (Trimpe, 1991). 

Os óleos vegetais podem ser constituídos, não só por terpenos, mas também por ácidos gordos, 

tais como, o D-limoneno e o ácido oleico. Também estes compostos são frequentemente 

encontrados em diversos materiais presentes nos locais de incêndio. Nesta classe estão ainda 

incluídos todos os outros líquidos inflamáveis que não se enquadram nas classes anteriores. 

A.3. AS ABORDAGENS NA ANÁLISE DOS DADOS ANALÍTICOS 

Os líquidos inflamáveis provenientes da destilação do petróleo são, sem dúvida, os 

produtos mais utilizados e comuns no mercado, o que faz com que sejam também os mais 

utilizados como acelerantes de combustão. Dentro deste grupo de produtos inflamáveis o mais 

utilizado é a gasolina. Como já referido, todos estes líquidos são obtidos por refinação do 

petróleo bruto e cada produto produzido responde a uma necessidade existente no mercado. 

Tipicamente, estes produtos são constituídos por centenas de compostos. Desta forma, quando 

este tipo de líquidos é analisado por GC-MS, dá origem a um TIC com centenas de picos, por 

conseguinte, bastante complexo de analisar e interpretar. 

Apesar dos produtos de origem petrolífera serem constituídos por inúmeros compostos, 

nem todos esses compostos são de interesse para a sua identificação. Do ponto de vista da 

análise de resíduos de incêndio, apenas são consideradas algumas dessas classes de compostos, 

nomeadamente, todos os hidrocarbonetos saturados alifáticos (n-alcanos, isoalcanos e 

cicloalcanos), bem como os hidrocarbonetos aromáticos (simples, polinucleares, indanos) com 

uma gama de pontos de ebulição entre o C4 até cerca do C20+. Assim, ao avaliar a presença e 

abundância relativa destes compostos químicos é possível identificar e enquadrar os produtos 

petrolíferos na classificação ASTM (ASTM E1618, 2014). A Tabela A.2 contém os vários 

hidrocarbonetos presentes em cada uma das classes de líquidos inflamáveis, proposta na 

norma ASTM, com a exceção da classe outros/diversos. 
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Tabela A.2. Classes ASTM e a sua composição química (adaptado de ASTM E1618, 2014). 

Classe n-Alcanos Cicloalcanos Aromáticos 
(incluindo os indanos) 

PAHs 

Gasolina 
Presentes, menos 
abundantes que os 
aromáticos 

Presentes, menos 
abundantes que os 
aromáticos 

Abundantes Presentes 

Destilados 

do petróleo 

Abundantes, perfil 
cromatográfico 
gaussiano 

Presentes, menos 
abundantes que os 
n-alcanos 

Presentes, menos 
abundantes que os n-
alcanos (ausentes nos 
destilados 
desaromatizados) 

Presentes 
(dependendo da 
gama de pontos de 
ebulição), menos 
abundantes que os 
n-alcanos (ausentes 
nos destilados 
desaromatizados) 

Isoparafínicos 
Abundância de alcanos 
ramificados, n-alcanos 
praticamente ausentes 

Ausentes Ausentes Ausentes 

Aromáticos Ausentes Ausentes Abundantes 

Abundantes 
(dependendo da 
gama de pontos de 
ebulição) 

Nafténicos 

Abundância de 
alcanos ramificados, 
n-alcanos 
praticamente 
ausentes 

Abundantes Ausentes Ausentes 

Parafínicos Abundantes Ausentes Ausentes Ausentes 

Solventes 

oxigenados 
A composição pode variar – Presença de compostos orgânicos oxigenados 

Contudo, muitos dos hidrocarbonetos presentes na tabela anterior não se encontram 

apenas presentes nos líquidos inflamáveis obtidos a partir do petróleo, mas são, também, 

componentes de muitos dos materiais presentes nos cenários de incêndio, como é o caso, dos 

pavimentos vinílicos e dos materiais de plástico, entre outos. Na realidade, este tipo de 

materiais é constituído por produtos de origem petrolífera e, quando sujeitos à ação das 

chamas produzem compostos semelhantes aos encontrados nos líquidos inflamáveis. 

Assim, quando estes materiais são extraídos e analisados por GC-MS, surgem muitos 

compostos interferentes (na maioria hidrocarbonetos idênticos aos indicados na Tabela A.2), 

provenientes geralmente da pirólise desses materiais que podem, em alguns casos, levar a 

identificações erradas. Por esta razão, a estratégia de identificação de líquidos inflamáveis não 

se baseia na presença individual de um composto químico, mas sim na presença combinada de 

vários compostos químicos. Outra perspetiva a considerar é a complexidade dos produtos 

inflamáveis que, como já foi referido, contém centenas de compostos, que correspondem a 

centenas de picos cromatográficos, originando TICs complexos e muitas vezes com baixa 

resolução cromatográfica. Esta falta de resolução cromatográfica, associada à difícil 

identificação de alguns hidrocarbonetos (em particular os isómeros) leva a que a identificação 

individual de cada pico cromatográfico contribua de uma forma muito limitada para a 

classificação do líquido inflamável. 
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Atendendo a todas estas variáveis e especificidades, a metodologia empregue no 

tratamento dos dados obtidos deve ser consistente e sistemática. Assim, a interpretação dos 

espectros de massa deve sempre partir de um nível geral para um nível específico. 

A abordagem mais geral assenta no reconhecimento de grupos de picos presentes em zonas 

específicas do TIC, de acordo com intervalos específicos de pontos de ebulição. 

Esta observação permite, na maioria das situações, obter informações sobre a natureza do 

produto em causa, nomeadamente se é um produto de origem petrolífera ou não, bem como, 

aferir se se trata de um produto inflamável leve, médio ou pesado. 

O reconhecimento de picos presentes no TIC retira partido da composição dos produtos 

derivados do petróleo e das combinações específicas de certos compostos que dão origem a 

perfis cromatográficos característicos e consistentes. Desta forma, através do conhecimento, 

não de um pico individualmente, mas de um conjunto de picos e das relações existentes entre 

eles é possível realizar uma primeira abordagem aos dados e retirar deles informação útil para 

a sua identificação. 

Este reconhecimento é a base das duas técnicas de análise de dados descritas na norma 

ASTM E1618–14 e que serão abordados nos subcapítulos seguintes. 

A.3.1. EXTRAÇÃO DE PERFIS DE IÕES 

Este é o método mais utilizado no tratamento de dados obtidos a partir dos espectros de 

massa dos extratos das amostras provenientes de cenários de incêndio. A extração de perfis de 

iões (EIP – Extracted Ion Profiles) permite, a partir dos cromatogramas de corrente iónica total, 

isolar informaticamente um ou mais iões característicos de uma ou mais famílias de compostos 

químicos que aí estejam presentes. Estes dados são utilizados para criar um gráfico 

bidimensional onde é representada a abundância de um ião ou iões característico(s) em função 

do tempo de retenção. Assim, com esta técnica, os vários picos cromatográficos presentes nos 

TICs podem ser facilmente agrupados de acordo com as suas famílias químicas. Com a extração 

dos perfis de iões característicos de cada família de compostos é possível "filtrar" os dados do 

TIC e eliminar muitos dos produtos interferentes, sejam eles produtos de pirólise ou produtos 

da combustão do próprio substrato. 

Nos últimos anos, foram vários os investigadores que se dedicaram ao estudo de padrões 

de fragmentação das várias famílias de compostos presentes nos líquidos inflamáveis. 

Esses estudos permitiram identificar os iões característicos de cada uma das famílias de 

compostos, os quais são apresentados na que se encontram representados na Tabela A.3 

(Smith, 1982; Keto e Wineman, 1991; Keto, 1995; ASTM E1618, 2014). 
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Tabela A.3. Iões característicos de cada família de compostos químicos (adaptado de ASTM E1618, 2014). 

Família de composto Iões (m/z) 

Alcanos   ,   ,   ,   ,    

Cicloalcanos e alcenos*   ,   ,   ,   ,   * 

n-alquilciclohexanos   ,    

Alquilbenzenos   ,    ,    ,     

Indanos    ,    ,    ,     

Naftalenos    ,    ,    ,     

Estirenos    ,    ,    ,    ,     

Terpenos   ,     

Cetonas   ,   ,   ,    

Álcoois   ,   ,    

A.3.2. ANÁLISE DE COMPOSTOS ALVO 

Esta técnica de análise de dados (TCA – Target Compound Analysis) envolve a procura de 

um ou mais composto alvo, utilizando o tempo de retenção e as razões massa/carga dos iões 

característicos. Na pesquisa, o software analisa apenas os picos que se encontrem dentro do 

intervalo de tempo de retenção estabelecido e determina se o espectro de massa associado a 

esse pico possui razões massa/carga correspondentes aos iões característicos. Esses iões são 

designados de ião alvo e iões quantificadores. O ião alvo é normalmente o pico base do 

espectro de massa e os iões quantificadores são iões característicos provenientes do padrão de 

fragmentação do composto pesquisado. 

A seleção dos compostos a serem pesquisados deve ter em conta: estarem habitualmente 

presentes num líquido inflamável específico; não serem compostos que se encontram nos 

substratos ou noutros produtos petrolíferos. Os estudos realizados por vários investigadores, 

para cada classe de líquidos inflamáveis, incluindo a gasolina e os derivados médios e pesados 

do petróleo, originam várias listas de compostos alvo (Keto e Wineman, 1991; ASTM E1618, 

2014). 

Esta técnica de tratamento de resultados oferece a possibilidade de encontrar 

compostos de interesse num TIC complexo, mesmo em situações em que existe uma forte 

contribuição de produtos de pirólise do substrato. 
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A.4. CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS DE ACORDO COM A 

NORMA ASTM 

Como já foi referido, existem duas grandes categorias de líquidos inflamáveis 

(petrolíferos e não petrolíferos) e nove classes gerais. Cada classe de líquidos inflamáveis tem 

propriedades químicas específicas e conduz a dados cromatográficos com informação única, 

permitindo o seu reconhecimento e identificação. 

Os líquidos inflamáveis podem ser classificados de acordo com a sua gama de pontos de 

ebulição. Assim, este tipo de produtos pode ser dividido em três grupos de intervalos de 

pontos de ebulição, intitulados de leves, médios e pesados. 

Nos subcapítulos seguintes serão abordados os critérios usados para identificar cada uma 

das classes de produtos, de acordo com o estabelecido pela norma ASTM E1618–14. 

A.4.1. GASOLINA 

A gasolina é obtida por refinação do petróleo bruto. A maioria das gasolinas contêm 

compostos alifáticos. No entanto, estes hidrocarbonetos são, significativamente, menos 

abundantes que os compostos aromáticos. O perfil cromatográfico de uma gasolina apresenta 

um conjunto de picos característicos muito consistente, reprodutível e facilmente 

reconhecível. Um TIC de gasolina apresenta vários picos cromatográficos pertencentes a 

compostos aromáticos com baixo ponto de ebulição, nomeadamente os C1, C2, C3 e 

C4-alquilbenzenos (ver Figura A.2). 

 

Figura A.2. Cromatograma de corrente iónica total de uma gasolina (adaptado de Newman e col., 1998). 

De acordo com a norma ASTM E1618–14, um dos conjuntos de picos cromatográficos 

mais característicos num TIC de gasolina é composto por seis picos pertencentes aos 

C3-alquilbenzenos, mais concretamente, o n-propilbenzeno, o 3-etiltolueno, parcialmente 

coeluído com o 4-etiltolueno, o 1,3,5-trimetilbenzeno, o 2-etiltolueno e o 

1,2,4-trimetilbenzeno. Este conjunto de picos, quando presente, elui entre os alcanos C9 e C10 
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e apresenta sempre a mesma forma, isto é, a razão de abundância relativa entre cada um dos 

picos é constante. O grupo dos C4-alquilbenzenos é constituído por uma série de dupletos que 

elui entre os alcanos C10 e C11. Deste grupo de picos destacam-se os últimos dois picos, que 

correspondem ao 1,2,4,5-tetrametilbenzeno e ao 1,2,3,5-tetrametilbenzeno, respetivamente. 

A presença destes dois grupos de compostos (C3 e C4-alquilbenzenos) é facilmente detetada, 

quer no TIC, quer na EIP, quando são selecionados os iões característicos dessa classe de 

compostos. Os C2-alquilbenzenos também são um conjunto de picos característicos num TIC 

de gasolina. Normalmente, estes picos localizam-se entre os alcanos C8 e C9 e caracterizam-se 

por um conjunto de três picos correspondentes a quatro compostos. O primeiro pico 

corresponde ao etilbenzeno, o segundo pico corresponde à coeluição do o- e p-xileno e o 

terceiro ao m-xileno. Outra particularidade deste tipo de TIC é a presença de um dupleto de 

picos com um tempo de retenção próximo do C11, pertencente aos metilindanos. Devido às 

coeluições existentes nesta região do TIC, os dupletos de indano são melhor identificados na 

EIP. Existem outros grupos de picos correspondentes ao naftaleno, metilnaftalenos e 

dimetilnaftalenos com interesse. O naftaleno apresenta-se no TIC com um único pico 

cromatográfico que elui entre os alcanos C11 e C12. Perto do alcano linear C13 encontra-se o 

dupleto de picos correspondentes ao 2-metilnaftaleno e ao 1-metilnaftaleno, respetivamente. 

Por fim, os dimetilnaftalenos apresentam um conjunto de vários picos, alguns coeluídos, com 

tempos de retenção próximos do alcano C14, sendo os dois picos mais abundantes deste grupo 

o do 2,3-dimetilnaftaleno e o do 1,3-dimetilnaftaleno. A visualização destes hidrocarbonetos 

polinucleares aromáticos no TIC de gasolina é facilmente observável através da seleção dos 

iões característicos da sua classe (ASTM E1618, 2014). 

O perfil dos aromáticos é, sem dúvida, e o mais importante e o mais fácil de identificar 

num TIC de gasolina. No entanto, os compostos alifáticos também devem estar presentes. 

A ausência deste tipo de hidrocarbonetos pode indicar a presença de um solvente aromático, 

em vez de uma gasolina. Contudo, de uma forma geral, os solventes aromáticos apresentam 

TICs em que os picos cromatográficos se concentram numa faixa muito mais estreita de pontos 

de ebulição que a gasolina. 

Quando a gasolina evapora, em particular os compostos aromáticos com pontos de 

ebulição mais baixos, ocorre uma distorção no TIC, verificando-se um deslocamento do perfil 

cromatográfico no sentido dos compostos com pontos de ebulição superiores. Desta forma, 

nos TICs de gasolina evaporada ou queimada é frequente observar-se a ausência do tolueno e 

dos três picos correspondentes aos C2-alquilbenzenos. Por outro lado, os picos 

correspondentes aos C3-alquilbenzenos estão presentes e mantêm as suas proporções 

relativas, normalmente, até um grau de evaporação de   %. Com o aumento do grau de 

evaporação, os PAHs tornam-se predominantes no TIC, sendo facilmente identificados. 
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A.4.2. PRODUTOS DESTILADOS DO PETRÓLEO 

Os destilados de petróleo e os seus análogos desaromatizados são os produtos mais 

semelhantes ao petróleo bruto, uma vez que são uns dos produtos menos refinados. 

Como referido anteriormente, de acordo com a norma ASTM E1618–14, esta classe de líquidos 

inflamáveis pode ser classificada segundo o seu ponto de ebulição, em destilados leves, a maioria 

dos picos presentes no TIC estão compreendidos no intervalo C4 e C9, em destilados médios, em 

que os picos cromatográficos se apresentam entre C8 a C13; em destilados pesados, que 

apresentam picos que cobrem quase todos os pontos de ebulição, podendo ir do C9 até ao C20+. 

Este tipo de produtos é constituído, essencialmente, por hidrocarbonetos alifáticos, 

sendo os mais abundantes no TIC os n-alcanos. Devido a esta presença significativa de alcanos 

lineares, o TIC destes compostos apresenta um perfil cromatográfico bastante característico, 

destacando-se o seu perfil gaussiano (ver Figura A.3). 

 

Figura A.3. Cromatograma de corrente iónica total de um gasóleo (destilado pesado do petróleo) 
(adaptado de Newman e col., 1998). 

Assim, para se poder atribuir a identidade de destilado de petróleo a um produto 

desconhecido é necessário que o perfil cromatográfico apresente uma forma gaussiana, 

característica dos n-alcanos. No entanto, os isoalcanos e cicloalcanos também devem estar 

presentes, ainda que em menor abundância. Os compostos aromáticos também podem estar 

presentes, mas sempre em menor abundância que os hidrocarbonetos alifáticos. No caso dos 

destilados desaromatizados, o TIC é marcado pela ausência de compostos aromáticos. 

Para além destas características, os destilados pesados de petróleo para poderem ser 

identificados como tal, necessitam de possuir no seu TIC dois dupletos de picos. O primeiro 

dupleto corresponde aos picos do n-heptadecano/pristano e o segundo aos picos do 

n-octadecano/fitano. A ausência destes dois dupletos de picos no TIC é indicativa da presença 

de produtos de pirólise de polímeros (ver ponto A.5.1 deste Apêndice) 

No caso particular dos destilados leves, os n-alcanos tendem a ser menos abundantes 

que os restantes hidrocarbonetos alifáticos. 
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A.4.3. PRODUTOS ISOPARAFÍNICOS 

Como o nome indica, os produtos isoparafínicos são constituídos unicamente por 

isoalcanos e, à semelhança da classe anterior, também pode ser dividida em produtos leves, 

médios e pesados. O número de picos de isoalcanos presentes no TIC está diretamente 

relacionado com a gama de pontos de ebulição do produto. 

Assim, os produtos isoparafínicos leves apresentam perfis cromatográficos bastante 

simples e desprovidos de picos. Já os produtos isoparafínicos médios apresentam TICs mais 

complexos. No caso dos produtos pesados, o aumento do número de compostos, na sua 

maioria isómeros de isoalcanos, presentes na sua constituição, resulta numa série de picos não 

resolvidos no cromatograma. 

A identificação dos produtos desta classe baseia-se na comparação do TIC com as EIPs 

dos iões característicos dos alcanos e cicloalcanos/alcenos (ver Figura A.4). 

 

Figura A.4. Cromatograma de corrente iónica total de um produto isoparafínico pesado e respetivas 
EIPs dos iões   ,    e    (adaptado de Daéid, 2004). 

Na realidade, os três perfis cromatográficos apresentados na figura anterior são 

praticamente idênticos, quer em termos de forma, quer em termos de gama de pontos de 
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ebulição, variando apenas em termos de abundâncias. Tal facto pode parecer incongruente, 

uma vez que esta classe de produtos é constituída unicamente por isoalcanos, contudo, a 

explicação para esse facto é simples. Dado que as razões massa/carga características citadas 

pela norma ASTM E1618-14 como indicativas da presença de cicloalcanos (m/z    a.m.u.) e 

alcenos (m/z    a.m.u.) também se encontram presentes no espectro de massa dos isoalcanos 

(ainda que em menor abundância). 

A.4.4. PRODUTOS AROMÁTICOS 

Como o próprio nome indica, os produtos pertencentes a esta classe são constituídos por 

compostos aromáticos. Os cromatogramas dos produtos aromáticos apenas apresentam picos 

cromatográficos em zonas bastante estreitas de intervalos de pontos de ebulição. Os produtos 

aromáticos leves apresentam TICs com poucos picos, normalmente incluem o tolueno e os 

C2-alquilbenzenos. Por outro lado, os produtos aromáticos médios podem incluir C2, C3 e/ou os 

C4-alquilbenzenos, bem como os C1 e C2-indanos. Já os produtos pesados são ricos em 

hidrocarbonetos polinucleares aromáticos. Contudo, existem formulações de produtos 

aromáticos que se podem estender por gamas de pontos de ebulições compreendidas entre o 

C7 e o C12, podendo, numa primeira análise, serem confundidos com uma gasolina (ver 

Figura A.5). No entanto, após uma observação mais detalhada do TIC, nomeadamente, através 

das EIPs dos alcanos, facilmente se distingue a gasolina (presença de n-alcanos na EIP, Figura 

A.5 – B) dos produtos aromáticos (ausência de n-alcanos na EIP, Figura A.5 – A). 
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Figura A.5. A) Cromatograma de corrente iónica total de um produto aromático e respetivo EIP do 

ião   ; 
 B) Cromatograma de corrente iónica total de uma gasolina evaporada   % e respetivo 

EIP do ião    (adaptado de Newman e col., 1998). 

A.4.5. PRODUTOS NAFTÉNICOS 

Este tipo de produtos é constituído por isoalcanos e cicloalcanos, embora em alguns 

casos possam estar presentes os n-alcanos em pequenas quantidades. Os hidrocarbonetos 

aromáticos nunca se encontram presentes neste tipo de produtos. 

O TIC característico deste tipo de produtos é muito semelhante, em forma e gama de 

pontos de ebulição, aos descritos para os produtos da classe dos destilados de petróleo 

(ver Figura A.6). 

 
Figura A.6. Comparação dos TICs de um destilado pesado de petróleo e um produto nafténico 

pesado (adaptado de Daéid, 2004). 
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No entanto, uma observação mais pormenorizada do TIC dos produtos nafténicos 

evidencia uma ausência dos picos correspondentes aos n-alcanos (ver Figura A.7). 

 

Figura A.7. Cromatograma de corrente iónica total de um produto nafténico e respetivas EIPs dos 
iões   ,    e    (adaptado de Newman e col., 1998). 

Desta forma, o cromatograma de um produto nafténico apresenta inúmeros isómeros de 

isoalcanos e cicloalcanos não resolvidos e, na maioria das vezes, a linha de base do TIC 

apresenta uma forma gaussiana. 

A.4.6. PRODUTOS PARAFÍNICOS 

Os produtos parafínicos, constituídos apenas por n-alcanos, apresentam os sinais 

cromatográficos mais simples e fáceis de interpretar. Dada a simplicidade dos TICs obtidos, a 

sua identificação baseia-se na comparação dos tempos de retenção característicos de cada 

n-alcano presente na amostra com os tempos de retenção de uma mistura de padrões de 

n-alcanos e na interpretação do espectro de massa de cada n-alcano (ver Figura A.8). 
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Figura A.8. Cromatograma de corrente iónica total de uma parafina (adaptado de Newman e col., 1998). 

A.4.7. SOLVENTES OXIGENADOS 

Os solventes oxigenados são líquidos inflamáveis que contêm na sua constituição 

compostos oxigenados em quantidades significativas. A identificação deste tipo de produtos 

numa amostra proveniente de um cenário de incêndio deve ser feita com bastante prudência, 

uma vez que a combustão incompleta de alguns materiais presentes no cenário origina a 

produção de compostos oxigenados. Assim, a identificação deste tipo de produtos deve ser 

feita apenas quando a sua abundância relativa no TIC é significativa. A norma ASTM E1618–14, 

recomenda que a abundância mínima para que um composto oxigenado seja considerado 

presente deve ser superior à do ruído de fundo (ASTM E1618, 2014). 

A maioria dos compostos oxigenados de interesse elui antes do C9 em colunas 

cromatográficas apolares. Dado que o intervalo de eluição é bastante estreito e o TIC 

apresenta poucos picos, as técnicas de reconhecimento de perfis cromatográficos não são 

adequadas à identificação deste tipo de produtos. Desta forma, a identificação dos picos 

presentes no TIC deve ser feita com base nos tempos de retenção de cada pico, associada à 

interpretação do espectro de massa correspondente. 

Na Figura A.9 observa-se um exemplo de um TIC de um produto pertencente a esta 

classe de líquidos inflamáveis. 

 

Figura A.9. Cromatograma de corrente iónica total de um diluente – solvente oxigenado (adaptado de 

Newman e col., 1998). 
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A.4.8. OUTROS/DIVERSOS 

Tal com na classe anterior, também os produtos pertencentes a esta classe são de origem 

não petrolífera. Como já foi referido, os produtos que constituem esta classe são derivados de 

produtos naturais, nomeadamente a terbentina e os óleos vegetais, para além de todos os 

outros produtos que não se enquadrem nas classes anteriores. 

O líquido inflamável mais usual desta classe de compostos é a terbentina (aguarrás). 

Na sua constituição os compostos mais abundantes são os terpenos, sendo o maioritário a 

-pineno. A identificação deste tipo de hidrocarbonetos, em amostras de resíduos de 

incêndios é bastante simples uma vez que se baseia na identificação dos tempos de retenção e 

na interpretação dos respetivos espectros de massa. O desafio da análise destes compostos não 

passa pela sua identificação, mas sim pela avaliação da origem e da relevância da sua presença 

no TIC. É importante salientar que, na maioria dos cenários de incêndio, existem diversos 

materiais de madeira, uma das principais fontes de contribuição de terpenos. Além disso, os 

terpenos estão também presentes em vários produtos de limpeza e vernizes. Este facto é 

também valido para outros terpenos como é o caso do D-limoneno (muito usado nos perfumes 

de detergentes e ambientadores) ou ainda para os ácidos gordos como é o caso do ácido 

oleico presente nos óleos vegetais. 

Na Figura A.10 observa-se um TIC de um produto pertencente a esta classe de 

inflamáveis. 

 

Figura A.10. Cromatograma de corrente iónica total de uma terbentina (adaptado de Newman e col., 1998). 

A.5. FATORES QUE CONDICIONAM A IDENTIFICAÇÃO DE UM LÍQUIDO INFLAMÁVEL 

Infelizmente os TICs dos extratos das amostras provenientes de cenários de incêndios 

raramente apresentam apenas picos cromatográficos pertencentes aos ILRs, o que dificulta a 

sua interpretação. São vários os fatores que influenciam a identificação dos resíduos de um 

líquido inflamável numa amostra, podendo estes ser divididos em dois grupos: os interferentes 

decorrentes da queima do substrato originados pelos produtos de pirólise e pelos produtos de 
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combustão; os interferentes decorrentes da alteração do perfil cromatográfico do próprio 

líquido inflamável provocados pelo efeito do envelhecimento do IL, pelo efeito da diminuição 

ou pelo efeito da degradação. 

Seguidamente serão abordados os fatores a ter em consideração na interpretação dos 

resultados analíticos. 

A.5.1. PRODUTOS DE PIRÓLISE 

O fenómeno da pirólise é um dos fatores mais importantes a considerar no que concerne 

à introdução de interferentes nos resultados. Esta contribuição de interferentes é inevitável 

uma vez que a maioria dos substratos é constituída por polímeros naturais ou sintéticos e, 

quando estes são queimados, dão origem a interferentes. Os produtos de pirólise são 

moléculas produzidas durante a pirólise de materiais sólidos, muito semelhantes às 

encontradas nos líquidos inflamáveis. Dificilmente, os produtos de pirólise produzem um perfil 

cromatográfico idêntico ao de algum líquido inflamável. Contudo, a adição deste tipo de 

compostos ao TIC pode mascarar ou distorcer o cromatograma típico de um ILR. 

Por definição a pirólise é um processo essencial para que possa ocorrer a combustão da 

maioria dos combustíveis sólidos. Quando um substrato sólido é queimado, a grande maioria 

dos produtos de pirólise por ele libertado vão servir de combustível para alimentar as chamas. 

Contudo, existe uma pequena parte desses produtos que são absorvidos pelo substrato. Esta é 

a razão pela qual esses produtos são importantes na identificação de acelerantes de 

combustão. Dado que na maioria dos cenários de incêndio os materiais aí presentes são 

combustíveis sólidos, torna-se fulcral compreender o processo de pirólise e de que forma ele 

influência a análise forense. 

É importante compreender que a pirólise não é uma mudança de estado físico da 

matéria, mas sim um processo químico. Mais concretamente, uma degradação química da 

matéria causada pela energia térmica (Morrison e Boyd, 1996; Moldoveanu, 1998; IUPAC, 

2009). Esta degradação pode ter lugar na ausência de oxigénio ou de qualquer outro oxidante 

e os gases daí resultantes podem ser voláteis ou não, os quais são normalmente chamados de 

produtos de pirólise. O termo degradação química refere-se às decomposições e eliminações 

que ocorrem durante a pirólise, com a formação de moléculas mais pequenas que as iniciais 

(Moldoveanu, 1998; Stauffer, 2003; Wampler, 2006; DeHaan e Icove, 2014). Devido às 

elevadas temperaturas envolvidas na reação, a pirólise é na verdade um caso particular das 

reações de degradação térmica. Assim as reações pirolíticas ocorrem a temperaturas 

superiores     C-    C, normalmente entre os     C e os     C e não se restringem à 

decomposição de compostos puros (Moldoveanu, 1998) (Figura A.11). 
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Figura A.11. Representação esquemática da pirólise, gasificação e combustão de um fósforo de 
madeira (adaptado de Knowledge-Publications, 2007). 

Este tipo de reações é influenciado por muitas variáveis, incluindo o tipo de substrato, a 

presença de oxigénio ou de outros oxidantes, a taxa de subida da temperatura e a temperatura 

atingida durante o processo (Moldoveanu, 1998). 

O mecanismo de degradação térmica de uma molécula durante a pirólise tem início com 

a cisão homolítica de uma ligação química e a consequente formação de radicais livres. 

Desta forma, o processo geral utilizado para explicar o comportamento destas moléculas é 

baseado nos mecanismos de degradação de radicais livres. A fragmentação que uma molécula 

sofre durante um processo de pirólise e os fragmentos que daí advêm, dependem do tipo de 

ligações químicas envolvidas e da estabilidade dos fragmentos resultantes. Os mecanismos 

tradicionais de degradação, geralmente utilizados para explicar o comportamento pirolítico 

das macromoléculas, serão analisados em seguida. 

A.5.1.1. Cisão aleatória 

Neste mecanismo de degradação, as ligações carbono-carbono que compõem a 

estrutura principal, por exemplo de um polímero sintético, sofrem uma cisão aleatória, 

conduzindo à formação de moléculas mais pequenas. Esta natureza aleatória deve-se a que 

todas as ligações carbono-carbono presentes na estrutura principal do polímero terem 

aproximadamente a mesma energia de dissociação (Moldoveanu, 1998; Wampler, 2006). 

As poliolefinas são um bom exemplo de materiais que seguem este mecanismo de 

degradação pirolítica. A Figura A.12 ilustra esse fenómeno, no caso particular do polietileno 

(CDS Analytical, 2000a; Stauffer, 2003; Wampler, 2006). 
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Figura A.12. Mecanismo de cisão aleatória (random scission) do polietileno (adaptado de Stauffer, 2003). 

O polietileno é um polímero, pertencente à família das poliolefinas, constituído por uma 

cadeia de átomos de carbono, cada um deles ligado a dois átomos de hidrogénio (exceto para 

os dois carbonos terminais). Quando o polímero é aquecido o suficiente para causar a sua 

pirólise ocorre a cisão aleatória ao longo da cadeia, uma vez que cada elemento da cadeia é 

idêntico (–CH2), e cada ligação carbono-carbono tem aproximadamente a mesma energia de 

dissociação. A cisão da estrutura principal do polímero produz radicais livres, que podem ser 

estabilizados de diversas formas. Se o radical livre captar um átomo de hidrogénio de uma 

molécula vizinha, irá formar um hidrocarboneto saturado e outro radical livre. Contudo, a 

forma mais provável de estabilizar este radical livre é a cisão homolítica da ligação 

carbono-carbono da cadeia principal do polímero, dando desta forma origem a um 

hidrocarboneto insaturado e um novo radical livre. Este processo continua e produz diversos 

hidrocarbonetos saturados e insaturados. No caso dos hidrocarbonetos saturados estes podem 

apresentar uma ligação dupla terminal ou duas ligações duplas em cada extremidade. 

Desta forma, este mecanismo de degradação produz moléculas de alcanos, alcenos e dienos, 

qualquer um deles com uma cadeia mais curta comparativamente com o seu precursor 

(Moldoveanu, 1998; CDS Analytical, 2000a,b; Stauffer, 2003; Wampler, 2006). 

A caracterização dos compostos formados a partir da pirólise do polietileno por 

espectrometria de massa é um tema estudado por vários autores e por isso bem documentado. 

Os cromatogramas de corrente iónica total (TICs) revelam a presença de várias séries de três 

picos correspondentes a oligómeros, que se repetem ao longo do cromatograma 

(Moldoveanu, 1998; CDS Analytical, 2000a; Cavanagh e col., 2002; Stauffer, 2003; Wampler, 
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2006; DeHaan e Icove, 2014). A Figura A.13 representa um TIC dos produtos de pirólise do 

polietileno, bem como a extração de perfis de iões (EIP): ião    (indicador da presença de 

alcenos); ião    (indicador da presença de alcanos); ião    (indicador da presença de 

cicloalcanos e alcenos). As séries de três picos, dieno, alceno e alcano, presentes no 

cromatograma formam um padrão de fragmentação que podem localizar-se no cromatograma 

entre os alcanos C6 a C25 (apesar de cada série ser um pouco diferente e se apresentar menos 

resolvida cromatograficamente), repete-se com um intervalo constante, aumentando o 

número de grupos metileno. São ainda visíveis algumas semelhanças no padrão de 

fragmentação entre os perfis dos iões    e   . Esta semelhança deve-se à ausência de 

cicloalcanos, indicando que este tipo de compostos não é formado durante o processo de 

pirólise (Lentini, 1998). 

 

Figura A.13. TIC dos produtos de pirólise do polietileno e as EIPs dos iões   ,    e    (adaptado de 

Stauffer, 2003). 

São vários os polímeros que sofrem pirólise segundo este mecanismo de degradação. 

Contudo, apesar de todos os resultados instrumentais obtidos, TIC e EIP, exibirem um padrão 
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de fragmentação equivalente, esse é distinto para cada polímero. Esta característica, conferida 

pela própria estrutura de cada polímero, pode conduzir à identificação do polímero em causa. 

A.5.1.2. Eliminação de grupos laterais 

No mecanismo de eliminação de grupos laterais (side group scission) a degradação 

térmica do polímero ocorre em duas etapas, a primeira resulta na eliminação dos grupos 

laterais ligados à cadeia principal desse polímero, originando assim uma cadeia insaturada. 

De seguida, este polieno sofre várias reações de cisão e de aromatização (CDS Analytical, 

2000c; Stauffer, 2003; Wampler, 2006). Um dos polímeros que segue este tipo de mecanismo 

de pirólise é o policloreto de vinilo (PVC), como se pode verificar na Figura A.14. 

 

Figura A.14. Mecanismo de eliminação de grupos laterais do policloreto de vinilo (adaptado de Stauffer, 2003). 

O PVC é um polímero constituído por uma cadeia principal de átomos de carbono, 

ligados entre si através de ligações simples. Num dos lados da cadeia principal de carbonos 

encontram-se ligados apenas átomos de hidrogénio, no outro encontram-se ligados átomos de 

hidrogénio alternados com átomos de cloro. De acordo com as energias de dissociação das 

ligações envolvidas, a primeira cisão ocorre na ligação carbono-cloro, com uma energia de 

dissociação de cerca de     kJ·mol-1, em comparação com os cerca de     kJ·mol-1 da ligação 

carbono-carbono e os mais de     kJ·mol-1 da ligação carbono-hidrogénio (McMillen e 

Golden, 1982; Morrison e Boyd, 1996; Chang, 2005; McMurry e Fay, 2012). Durante este 

processo de pirólise, também ocorre a cisão da ligação C-H adjacente ao átomo de cloro, 

libertando-se um átomo de hidrogénio que se irá combinar com o átomo de cloro, produzindo 
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ácido clorídrico. Quando estas duas clivagens são repetidas ao longo da cadeia principal do 

polímero de PVC, o resultado é a formação de uma cadeia polinsaturada de átomos de 

carbonos. De seguida, esta cadeia insaturada sofre um rearranjo resultando na produção de 

compostos aromáticos (Moldoveanu, 1998; CDS Analytical, 2000c; Stauffer, 2003; Wampler, 

2006). 

A Figura A.15 representa um TIC dos produtos de pirólise do policloreto de vinilo, bem 

como as EIPs dos iões    (indicador da presença de compostos aromáticos),     (indicador da 

presença de alquilestirenos) e     (indicador da presença de alquilbenzenos). 

 

Figura A.15. TIC dos produtos de pirólise do policloreto de vinilo e as EIPs dos iões   ,     e     
(adaptado de Stauffer, 2003). 
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A.5.1.3. Decomposição em monómeros 

Outro mecanismo de degradação pirolítica é a decomposição em monómeros (monomer 

reversion), também denominada de despolimerização, que assenta em mecanismos de radicais 

livres, onde o polímero se converte num monómero ou monómeros. Em oposição à cisão 

aleatória, que produz um TIC bastante complexo e de difícil interpretação, devido à variedade 

de compostos que se forma, a decomposição em monómeros origina cromatogramas de 

corrente iónica total muito simples, constituídos praticamente por grandes picos de 

monómeros a partir dos quais o polímero ou copolímero foi produzido. Por outras palavras, 

este mecanismo de degradação consiste no inverso do processo de polimerização através da 

quebra das ligações da cadeia do polímero, conduzindo desta forma, aos elementos 

monoméricos base. São diversos os polímeros que seguem este mecanismo de degradação 

onde se incluem o poliestireno e os polimetacrilatos (Moldoveanu, 1998; CDS Analytical, 

2000d; Stauffer, 2003; Wampler, 2006). 

A Figura A.16 ilustra este fenómeno no caso concreto do polimetacrilato de butilo. 
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Figura A.16. Mecanismo de decomposição em monómeros do polimetacrilato de butilo (adaptado de 
Stauffer, 2003). 

Neste exemplo a quebra das ligações carbono-carbono da estrutura principal do 

polímero dão origem a uma pequena molécula insaturada (metacrilato de butilo) e dois 

radicais livres. Uma vez presentes na estrutura principal do polímero, os radicais livres dão 

origem a uma reação em cadeia com a formação de monómero, neste caso metacrilato de 

butilo e a propagação de um radical livre na outra extremidade da molécula (Moldoveanu, 

1998; CDS Analytical, 2000d; Stauffer, 2003; Wampler, 2006). 

A Figura A.17 exemplifica a simplicidade do TIC obtido para a degradação pirolítica do 

polimetacrilato de butilo, que praticamente só apresenta o pico correspondente ao 

metacrilato de butilo. 
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Figura A.17. TIC dos produtos de pirólise do polimetacrilato de butilo (adaptado de Wampler, 2006). 

O fenómeno da pirólise é definitivamente um dos processos mais importantes a ter em 

conta na análise de resíduos de incêndios, dada a grande produção de produtos interferentes. 

A contribuição dos produtos de pirólise é inevitável num substrato que tenha sido queimado e 

que seja constituído por um polímero de origem natural ou humana. Os três mecanismos acima 

descritos são as principais vias de degradação térmica pirolítica e as principais fontes de 

produção de interferentes nas análises de resíduos de incêndio. Contudo, na literatura 

encontram-se descritos outros mecanismos de pirólise (Wall, 1972; Moldoveanu, 1998; 

Wampler, 2006), no entanto do ponto de vista da análise de resíduos de incêndios esses 

mecanismos não influenciam de forma significativa a produção de interferentes. 

É muito importante para o analista não só conhecer estes mecanismos de produção de 

interferentes, mas também, compreender quando eles podem ocorrer (Stauffer, 2003), uma 

vez que daí resultam compostos idênticos aos encontrados nos produtos petrolíferos, 

comummente utilizados como acelerantes de combustão em incêndios de origem criminosa. 

A.5.2. PRODUTOS DE COMBUSTÃO 

Os produtos de combustão diferem dos produtos de pirólise, dado que resultam da 

oxidação do combustível. Contudo, uma vez que a maioria das pirólises ocorre num ambiente 

onde o oxigénio está presente, alguns dos produtos da pirólise também irão sofrer alguma 

oxidação. As reações de combustão foram analisadas, em maior detalhe, na secção 2 do 

segundo capítulo. Este tipo de reação é um processo complexo que gera uma multiplicidade 
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de compostos. Os produtos de combustão decorrentes da queima dos combustíveis, 

constituídos por moléculas de cadeia longa, são os que representam maiores problemas na 

análise de ILRs, uma vez que originam compostos semelhantes aos presentes em muitos 

líquidos inflamáveis. Exemplos desses produtos de combustão, são a acetofenona e o 

benzaldeído. 

A.5.3. ENVELHECIMENTO 

Por vezes os resíduos dos líquidos inflamáveis exibem um perfil cromatográfico distinto 

do perfil obtido para os líquidos inflamáveis "frescos". Essa diferença é mais frequente nos 

líquidos inflamáveis derivados do petróleo e deve-se à própria constituição desses líquidos. 

Este tipo de líquidos é constituído por dezenas ou mesmos centenas de compostos com 

diferentes taxas de evaporação. Desta forma, os compostos com pontos de ebulição mais 

baixos tendem, naturalmente, a evaporar mais rapidamente que os compostos que apresentam 

pontos de ebulição mais elevados. Como consequência deste processo de evaporação não 

uniforme, os perfis cromatográficos dos ILRs alteram-se com o decorrer do tempo de 

evaporação e tendem a deslocar-se para a direita no eixo das abcissas do TIC, como se pode 

constatar através da visualização do TIC de uma gasolina com diferentes graus de evaporação 

(Figura A.18). 

 
Figura A.18. Exemplo do perfil cromatográfico de uma gasolina "envelhecida" (adaptado de Daéid, 2004). 
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Este fenómeno, muitas vezes denominado de envelhecimento, resulta, não só da 

evaporação do líquido inflamável, mas também de vários outros fatores ambientais como a 

temperatura e a exposição á luz. No entanto, o envelhecimento de um líquido inflamável 

também é afetado pelas características dos diferentes substratos onde o inflamável "fresco" é 

depositado. 

A.5.4. DIMINUIÇÃO 

Ao contrário do que se verifica no fenómeno anterior, a diminuição define-se com sendo 

a perda uniforme, ao longo do tempo, dos diferentes constituintes de um líquido inflamável 

(Daéid, 2004). Contudo, na grande maioria das vezes, este fenómeno confunde-se com o 

envelhecimento, para isso contribui o facto deles ocorrem em simultâneo. 

O fenómeno da diminuição decorre, usualmente, dos processos de supressão do 

incêndio ou de más práticas de acondicionamento das amostras a analisar. 

Felizmente, na maioria dos incêndios a supressão das chamas é efetuada através da água 

que não afeta significativamente a eventual presença de um líquido inflamável derivado do 

petróleo, uma vez que ambos são imiscíveis. O mesmo já não se verifica no caso dos solventes 

oxigenados. Estas circunstâncias devem, sem dúvida, ser tidas em linha de conta na fase da 

interpretação dos resultados analíticos. 

O fenómeno da diminuição de um líquido inflamável na amostra pode ser potenciado 

dependendo do agente supressor utilizado no combate às chamas. Um exemplo disso é a 

utilização de espuma na extinção das chamas. Este tipo de supressor atua formando uma 

película sobre o substrato, limitando a quantidade de oxigénio disponível para alimentar a 

reação de oxidação, conduzindo, assim, à extinção das chamas. A película formada que envolve 

o substrato também irá atuar como uma barreira que impede a evaporação dos líquidos 

inflamáveis presentes. Assim, se no momento da análise as amostras ainda apresentarem essa 

película, a extração dos líquidos inflamáveis será afetada. Como resultado os componentes dos 

líquidos inflamáveis são retidos na espuma e a sua recuperação durante o processo de extração 

diminui. 

A.5.5. DEGRADAÇÃO 

Como já referido anteriormente, alguns solos contêm bactérias que podem degradar os 

líquidos inflamáveis, em particular os derivados de petróleo, através da metabolização de 

alguns dos seus constituintes. 

Existem fundamentalmente dois tipos de bactérias capazes de efetuarem este tipo de 

degradação: as pseudomonas fluorescens biovar III, que apenas degradam compostos alifáticos 

e as pseudomonas putida, que degradam apenas compostos aromáticos (Kirkbride e col., 1992). 
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Para além da presença destes dois tipos de bactérias, existem outros parâmetros a ter em 

conta no processo de degradação, tais como, a disponibilidade de nutrientes minerais, a 

disponibilidade de oxigénio e uma temperatura adequada à atividade bacteriana (Chalmers e 

col., 2001). Uma vez reunidas as condições ideais para a degradação dos líquidos inflamáveis, 

este fenómeno pode ocorrer em apenas alguns dias (Mann e Gresham, 1990). 

Outro fator que deve ser tido em consideração na fase da interpretação dos resultados é 

o facto de os constituintes dos derivados do petróleo não se degradarem de um modo 

uniforme, tornando quase impossível estabelecer um padrão de degradação de um ILR. 

Assim, como se pode verificar na Figura A.19, que representa o TIC de uma gasolina após a 

exposição a um solo, durante 0, 7 e 14 dias, os perfis cromatográficos dos ILRs serão afetados 

de forma considerável. 

 

Figura A.19. Cromatograma de uma gasolina, após exposição de 0, 7 e 14 dias a um solo (adaptado de 

Chalmers e col., 2001). 
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Embora não possa ser definido um padrão exato para a degradação de um ILR, existem 

alguma regras gerais que podem ser seguidas. Assim os alcanos lineares e os aromáticos 

monosubstituídos são sempre degradados primeiro, ou pelo menos, a uma taxa de degradação 

mais elevada que os alcanos ramificados e os aromáticos polisubstituídos (Chalmers e col., 

2001). Tal como se pode verificar Figura A.19, o conjunto de picos correspondentes aos 

C4-alquilbenzenos é relativamente constante nos três cromatogramas, contrariamente ao que 

se verifica com os picos correspondentes aos compostos aromáticos mais leves, que são 

drasticamente afetados. Também se pode observar na figura que o pico correspondente ao 

tolueno é fortemente reduzido, bem como o grupo de picos correspondentes aos 

C2-alquilbenzenos, verificando-se mesmo o desaparecimento do pico do etilbenzeno. No 

entanto, o caso mais drástico para a interpretação dos sinais de uma gasolina nestas condições 

verifica-se na distorção das proporções entre os picos correspondentes aos C3-alquilbenzenos, 

produzindo um perfil cromatográfico completamente distinto do esperado para este líquido 

inflamável, podendo inviabilizar a sua identificação. 

A única forma efetiva de atenuar este fenómeno é recolher sempre uma amostra de solo 

afastada do ponto de início do incêndio, equivalente ao solo a analisar (amostra de referência), 

a qual é usada na interpretação dos sinais dos resíduos de incêndio. A amostra de referência 

pode ser sujeita a uma fortificação com o IL suspeito e, desta forma, pode ser avaliada a sua 

degradação ao longo do tempo considerado pertinente. 

Na situação particular da análise de amostras constituídas por solos, a observação 

preliminar dos vestígios adquire especial relevância e deve ser efetuada o mais cedo possível, 

de modo a que possam ser tomadas medidas que suspendam o fenómeno de degradação, 

como, por exemplo, o seu congelamento a pelo menos    C (Mann e Gresham, 1990). 
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APÊNDICE B – LISTA DE AMOSTRAS ENSAIADAS 

Consta deste apêndice a listagem de todas as amostras ensaiadas durante os trabalhos 

experimentais desta dissertação, bem como, a sua codificação e os parâmetros inerentes à sua 

recolha (ver Tabela B.1). 

Tabela B.1. Lista dos extratos das amostras ensaiadas neste trabalho e respetiva codificação. 

Codificação Tipo de Acelerante Tipo de Substrato 
Tempo de 

Queima (%) 

Tempo de 

Recolha (h) 

ACPU1 Gasolina 95 – Marca 1 – 100 Após 

ACPU2 Gasolina 95 – Marca 1 – 100 24 

ACPU3 Gasolina 95 – Marca 1 – 100 72 

ACPU4 Gasolina 95 – Marca 1 – 90 Após 

ACPU5 Gasolina 95 – Marca 1 – 90 24 

ACPU6 Gasolina 95 – Marca 1 – 90 72 

ACPU7 Gasolina 95 – Marca 1 – 75 Após 

ACPU8 Gasolina 95 – Marca 1 – 75 24 

ACPU9 Gasolina 95 – Marca 1 – 75 72 

ACPU10 Gasolina 95 – Marca 1 – 50 Após 

ACPU11 Gasolina 95 – Marca 1 – 50 24 

ACPU12 Gasolina 95 – Marca 1 – 50 72 

ACPU13 Gasolina 95 – Marca 1 – 25 Após 

ACPU14 Gasolina 95 – Marca 1 – 25 24 

ACPU15 Gasolina 95 – Marca 1 – 25 72 

ACPU16 Gasolina 95 – Marca 2 – 100 Após 

ACPU17 Gasolina 95 – Marca 2 – 90 Após 

ACPU18 Gasolina 95 – Marca 2 – 75 Após 

ACPU19 Gasolina 95 – Marca 2 – 50 Após 

ACPU20 Gasolina 95 – Marca 2 – 25 Após 

ACPU21 Gasolina 98 – Marca 1 – 100 Após 

ACPU22 Gasolina 98 – Marca 1 – 100 24 

ACPU23 Gasolina 98 – Marca 1 – 100 72 

ACPU24 Gasolina 98 – Marca 1 – 90 Após 
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Codificação Tipo de Acelerante Tipo de Substrato 
Tempo de 

Queima (%) 

Tempo de 

Recolha (h) 

ACPU25 Gasolina 98 – Marca 1 – 90 24 

ACPU26 Gasolina 98 – Marca 1 – 90 72 

ACPU27 Gasolina 98 – Marca 1 – 75 Após 

ACPU28 Gasolina 98 – Marca 1 – 75 24 

ACPU29 Gasolina 98 – Marca 1 – 75 72 

ACPU30 Gasolina 98 – Marca 1 – 50 Após 

ACPU31 Gasolina 98 – Marca 1 – 50 24 

ACPU32 Gasolina 98 – Marca 1 – 50 72 

ACPU33 Gasolina 98 – Marca 1 – 25 Após 

ACPU34 Gasolina 98 – Marca 1 – 25 24 

ACPU35 Gasolina 98 – Marca 1 – 25 72 

ACPU36 Gasolina 98 – Marca 3 – 100 Após 

ACPU37 Gasolina 98 – Marca 3 – 90 Após 

ACPU38 Gasolina 98 – Marca 3 – 75 Após 

ACPU39 Gasolina 98 – Marca 3 – 50 Após 

ACPU40 Gasolina 98 – Marca 3 – 25 Após 

ACPU41 Gasóleo – 100 Após 

ACPU42 Gasóleo – 100 24 

ACPU43 Gasóleo – 100 72 

ACPU44 Diluente Sintético – 100 Após 

ACPU45 Diluente Sintético – 100 24 

ACPU46 Diluente Sintético – 100 72 

ACPU47 Petróleo – 100 Após 

ACPU48 Petróleo – 100 24 

ACPU49 Petróleo – 100 72 

ACPU50 Acendalha Sólida – 100 Após 

ACPU51 Acendalha Sólida – 100 24 

ACPU52 Acendalha Sólida – 100 72 

ACPU53 Acendalha Líquida – 100 Após 

ACPU54 Acendalha Líquida – 100 24 

ACPU55 Acendalha Líquida – 100 72 
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Codificação Tipo de Acelerante Tipo de Substrato 
Tempo de 

Queima (%) 

Tempo de 

Recolha (h) 

ACPU56 Aguarrás – 100 Após 

ACPU57 Aguarrás – 100 24 

ACPU58 Aguarrás – 100 72 

ACPU59 Gasolina 95 – Marca 1 – – – 

ACPU60 Gasolina 95 – Marca 2 – – – 

ACPU61 Gasolina 98 – Marca 1 – – – 

ACPU62 Gasolina 98 – Marca 3 – – – 

ACPU63 Gasóleo – – – 

ACPU64 Diluente Sintético – – – 

ACPU65 Petróleo – – – 

ACPU66 Acendalha Sólida – – – 

ACPU67 Acendalha Líquida – – – 

ACPU68 Aguarrás – – – 

ACPU69 – Linóleo – L1 – – 

ACPU70 – Linóleo – L2 – – 

ACPU71 – V. Homo. – V1 – – 

ACPU72 – V. Heter. – V2 – – 

ACPU73 – V. Heter. – V3 – – 

ACPU74 – V. Heter. – V4 – – 

ACPU75 – V. Heter. – V5 – – 

ACPU76 – Carpete – Car1 –  

ACPU77 Gasolina 95 – Marca 3 – 100 Após 

ACPU78 Gasolina 95 – Marca 3 – 90 Após 

ACPU79 Gasolina 95 – Marca 3 – 75 Após 

ACPU80 Gasolina 95 – Marca 3 – 50 Após 

ACPU81 Gasolina 95 – Marca 3 – 25 Após 

ACPU82 Gasolina 95 – Marca 4 – 100 Após 

ACPU83 Gasolina 95 – Marca 4 – 90 Após 

ACPU84 Gasolina 95 – Marca 4 – 75 Após 

ACPU85 Gasolina 95 – Marca 4 – 50 Após 

ACPU86 Gasolina 95 – Marca 4 – 25 Após 
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Codificação Tipo de Acelerante Tipo de Substrato 
Tempo de 

Queima (%) 

Tempo de 

Recolha (h) 

ACPU87 Gasolina 95 – Marca 5 – 100 Após 

ACPU88 Gasolina 95 – Marca 5 – 90 Após 

ACPU89 Gasolina 95 – Marca 5 – 75 Após 

ACPU90 Gasolina 95 – Marca 5 – 50 Após 

ACPU91 Gasolina 95 – Marca 5 – 25 Após 

ACPU92 Gasolina 98 – Marca 2 – 100 Após 

ACPU93 Gasolina 98 – Marca 2 – 90 Após 

ACPU94 Gasolina 98 – Marca 2 – 75 Após 

ACPU95 Gasolina 98 – Marca 2 – 50 Após 

ACPU96 Gasolina 98 – Marca 2 – 25 Após 

ACPU97 Gasolina 98 – Marca 4 – 100 Após 

ACPU98 Gasolina 98 – Marca 4 – 90 Após 

ACPU99 Gasolina 98 – Marca 4 – 75 Após 

ACPU100 Gasolina 98 – Marca 4 – 50 Após 

ACPU101 Gasolina 98 – Marca 4 – 25 Após 

ACPU102 Gasolina 98 – Marca 5 – 100 Após 

ACPU103 Gasolina 98 – Marca 5 – 90 Após 

ACPU104 Gasolina 98 – Marca 5 – 75 Após 

ACPU105 Gasolina 98 – Marca 5 – 50 Após 

ACPU106 Gasolina 98 – Marca 5 – 25 Após 

ACPU107 – Madeira – Mad – – 

ACPU108 – Tecido – Tec – – 

ACPU109 – Garra. PET – GPET – – 

ACPU110 – Esponja – EAuto – – 

ACPU111 – Plástico – PAuto1 – – 

ACPU112 – Carpete – Car2 – – 

ACPU113 Gasolina 95 – Marca 1 Madeira – Mad 100 Após 

ACPU114 Gasolina 95 – Marca 3 Madeira – Mad 100 Após 

ACPU115 Gasolina 95 – Marca 2 Madeira – Mad 100 Após 

ACPU116 Gasolina 95 – Marca 4 Madeira – Mad 100 Após 

ACPU117 Gasolina 95 – Marca 5 Madeira – Mad 100 Após 
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Codificação Tipo de Acelerante Tipo de Substrato 
Tempo de 

Queima (%) 

Tempo de 

Recolha (h) 

ACPU118 Gasolina 98 – Marca 1 Madeira – Mad 100 Após 

ACPU119 Gasolina 98 – Marca 3 Madeira – Mad 100 Após 

ACPU120 Gasolina 98 – Marca 2 Madeira – Mad 100 Após 

ACPU121 Gasolina 98 – Marca 4 Madeira – Mad 100 Após 

ACPU122 Gasolina 98 – Marca 5 Madeira – Mad 100 Após 

ACPU123 Gasolina 95 – Marca 1 Tecido – Tec 100 Após 

ACPU124 Gasolina 95 – Marca 3 Tecido – Tec 100 Após 

ACPU125 Gasolina 95 – Marca 2 Tecido – Tec 100 Após 

ACPU126 Gasolina 95 – Marca 4 Tecido – Tec 100 Após 

ACPU127 Gasolina 95 – Marca 5 Tecido – Tec 100 Após 

ACPU128 Gasolina 98 – Marca 1 Tecido – Tec 100 Após 

ACPU129 Gasolina 98 – Marca 3 Tecido – Tec 100 Após 

ACPU130 Gasolina 98 – Marca 2 Tecido – Tec 100 Após 

ACPU131 Gasolina 98 – Marca 4 Tecido – Tec 100 Após 

ACPU132 Gasolina 98 – Marca 5 Tecido – Tec 100 Após 

ACPU133 Gasolina 95 – Marca 1 Carpete – Car1 100 Após 

ACPU134 Gasolina 95 – Marca 3 Carpete – Car1 100 Após 

ACPU135 Gasolina 95 – Marca 2 Carpete – Car1 100 Após 

ACPU136 Gasolina 95 – Marca 4 Carpete – Car1 100 Após 

ACPU137 Gasolina 95 – Marca 5 Carpete – Car1 100 Após 

ACPU138 Gasolina 98 – Marca 1 Carpete – Car1 100 Após 

ACPU139 Gasolina 98 – Marca 3 Carpete – Car1 100 Após 

ACPU140 Gasolina 98 – Marca 2 Carpete – Car1 100 Após 

ACPU141 Gasolina 98 – Marca 4 Carpete – Car1 100 Após 

ACPU142 Gasolina 98 – Marca 5 Carpete – Car1 100 Após 

ACPU143 Gasolina 95 – Marca 1 Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU144 Gasolina 95 – Marca 3 Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU145 Gasolina 95 – Marca 2 Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU146 Gasolina 95 – Marca 4 Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU147 Gasolina 95 – Marca 5 Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU148 Gasolina 98 – Marca 1 Garra. PET – GPET 100 Após 
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ACPU149 Gasolina 98 – Marca 3 Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU150 Gasolina 98 – Marca 2 Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU151 Gasolina 98 – Marca 4 Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU152 Gasolina 98 – Marca 5 Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU153 Gasolina 95 – Marca 1 Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU154 Gasolina 95 – Marca 3 Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU155 Gasolina 95 – Marca 2 Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU156 Gasolina 95 – Marca 4 Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU157 Gasolina 95 – Marca 5 Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU158 Gasolina 98 – Marca 1 Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU159 Gasolina 98 – Marca 3 Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU160 Gasolina 98 – Marca 2 Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU161 Gasolina 98 – Marca 4 Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU162 Gasolina 98 – Marca 5 Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU163 Gasolina 95 – Marca 1 Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU164 Gasolina 95 – Marca 3 Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU165 Gasolina 95 – Marca 2 Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU166 Gasolina 95 – Marca 4 Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU167 Gasolina 95 – Marca 5 Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU168 Gasolina 98 – Marca 1 Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU169 Gasolina 98 – Marca 3 Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU170 Gasolina 98 – Marca 2 Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU171 Gasolina 98 – Marca 4 Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU172 Gasolina 98 – Marca 5 Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU173 Gasolina 95 – Marca 1 Linóleo – L1 100 Após 

ACPU174 Gasolina 95 – Marca 3 Linóleo – L1 100 Após 

ACPU175 Gasolina 95 – Marca 2 Linóleo – L1 100 Após 

ACPU176 Gasolina 95 – Marca 4 Linóleo – L1 100 Após 

ACPU177 Gasolina 95 – Marca 5 Linóleo – L1 100 Após 

ACPU178 Gasolina 98 – Marca 1 Linóleo – L1 100 Após 

ACPU179 Gasolina 98 – Marca 3 Linóleo – L1 100 Após 
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ACPU180 Gasolina 98 – Marca 2 Linóleo – L1 100 Após 

ACPU181 Gasolina 98 – Marca 4 Linóleo – L1 100 Após 

ACPU182 Gasolina 98 – Marca 5 Linóleo – L1 100 Após 

ACPU183 Gasolina 95 – Marca 1 Linóleo – L2 100 Após 

ACPU184 Gasolina 95 – Marca 3 Linóleo – L2 100 Após 

ACPU185 Gasolina 95 – Marca 2 Linóleo – L2 100 Após 

ACPU186 Gasolina 95 – Marca 4 Linóleo – L2 100 Após 

ACPU187 Gasolina 95 – Marca 5 Linóleo – L2 100 Após 

ACPU188 Gasolina 98 – Marca 1 Linóleo – L2 100 Após 

ACPU189 Gasolina 98 – Marca 3 Linóleo – L2 100 Após 

ACPU190 Gasolina 98 – Marca 2 Linóleo – L2 100 Após 

ACPU191 Gasolina 98 – Marca 4 Linóleo – L2 100 Após 

ACPU192 Gasolina 98 – Marca 5 Linóleo – L2 100 Após 

ACPU193 Gasolina 95 – Marca 1 V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU194 Gasolina 95 – Marca 3 V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU195 Gasolina 95 – Marca 2 V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU196 Gasolina 95 – Marca 4 V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU197 Gasolina 95 – Marca 5 V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU198 Gasolina 98 – Marca 1 V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU199 Gasolina 98 – Marca 3 V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU200 Gasolina 98 – Marca 2 V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU201 Gasolina 98 – Marca 4 V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU202 Gasolina 98 – Marca 5 V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU203 Gasolina 95 – Marca 1 V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU204 Gasolina 95 – Marca 3 V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU205 Gasolina 95 – Marca 2 V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU206 Gasolina 95 – Marca 4 V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU207 Gasolina 95 – Marca 5 V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU208 Gasolina 98 – Marca 1 V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU209 Gasolina 98 – Marca 3 V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU210 Gasolina 98 – Marca 2 V. Heter. – V2 100 Após 
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ACPU211 Gasolina 98 – Marca 4 V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU212 Gasolina 98 – Marca 5 V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU213 Gasolina 95 – Marca 1 V. Heter. – V3 100 24 

ACPU214 Gasolina 95 – Marca 3 V. Heter. – V3 100 24 

ACPU215 Gasolina 95 – Marca 2 V. Heter. – V3 100 24 

ACPU216 Gasolina 95 – Marca 4 V. Heter. – V3 100 24 

ACPU217 Gasolina 95 – Marca 5 V. Heter. – V3 100 24 

ACPU218 Gasolina 98 – Marca 1 V. Heter. – V3 100 24 

ACPU219 Gasolina 98 – Marca 3 V. Heter. – V3 100 24 

ACPU220 Gasolina 98 – Marca 2 V. Heter. – V3 100 24 

ACPU221 Gasolina 98 – Marca 4 V. Heter. – V3 100 24 

ACPU222 Gasolina 98 – Marca 5 V. Heter. – V3 100 24 

ACPU223 Gasolina 95 – Marca 1 V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU224 Gasolina 95 – Marca 3 V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU225 Gasolina 95 – Marca 2 V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU226 Gasolina 95 – Marca 4 V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU227 Gasolina 95 – Marca 5 V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU228 Gasolina 98 – Marca 1 V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU229 Gasolina 98 – Marca 3 V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU230 Gasolina 98 – Marca 2 V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU231 Gasolina 98 – Marca 4 V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU232 Gasolina 98 – Marca 5 V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU233 Gasolina 95 – Marca 2 – – – 

ACPU234 Gasolina 95 – Marca 5 – – – 

ACPU235 Gasolina 98 – Marca 1 – – – 

ACPU236 Gasolina 95 – Marca 2 – 100 Após 

ACPU237 Gasolina 95 – Marca 5 – 100 Após 

ACPU238 Gasolina 98 – Marca 1 – 100 Após 

ACPU239 Gasolina 95 – Marca 3 – – – 

ACPU240 Gasolina 95 – Marca 4 – – – 

ACPU241 Gasolina 95 – Marca 5 – – – 
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ACPU242 Gasolina 98 – Marca 2 – – – 

ACPU243 Gasolina 98 – Marca 4 – – – 

ACPU244 Gasolina 98 – Marca 5 – – – 

ACPU245 Gasolina 95 – Marca 1 V. Heter. – V5 100 72 

ACPU246 Gasolina 95 – Marca 3 V. Heter. – V5 100 72 

ACPU247 Gasolina 95 – Marca 2 V. Heter. – V5 100 72 

ACPU248 Gasolina 95 – Marca 4 V. Heter. – V5 100 72 

ACPU249 Gasolina 95 – Marca 5 V. Heter. – V5 100 72 

ACPU250 Gasolina 98 – Marca 1 V. Heter. – V5 100 72 

ACPU251 Gasolina 98 – Marca 3 V. Heter. – V5 100 72 

ACPU252 Gasolina 98 – Marca 2 V. Heter. – V5 100 72 

ACPU253 Gasolina 98 – Marca 4 V. Heter. – V5 100 72 

ACPU254 Gasolina 98 – Marca 5 V. Heter. – V5 100 72 

ACPU255 Gasolina 95 – Marca 1 Plástico – PAuto2 100 24 

ACPU256 Gasolina 95 – Marca 3 Plástico – PAuto2 100 24 

ACPU257 Gasolina 95 – Marca 2 Plástico – PAuto2 100 24 

ACPU258 Gasolina 95 – Marca 4 Plástico – PAuto2 100 24 

ACPU259 Gasolina 95 – Marca 5 Plástico – PAuto2 100 24 

ACPU260 Gasolina 98 – Marca 1 Plástico – PAuto2 100 24 

ACPU261 Gasolina 98 – Marca 3 Plástico – PAuto2 100 24 

ACPU262 Gasolina 98 – Marca 2 Plástico – PAuto2 100 24 

ACPU263 Gasolina 98 – Marca 4 Plástico – PAuto2 100 24 

ACPU264 Gasolina 98 – Marca 5 Plástico – PAuto2 100 24 

ACPU265 Gasolina 95 – Marca 1 Carpete – Car2 100 Após 

ACPU266 Gasolina 95 – Marca 3 Carpete – Car2 100 Após 

ACPU267 Gasolina 95 – Marca 2 Carpete – Car2 100 Após 

ACPU268 Gasolina 95 – Marca 4 Carpete – Car2 100 Após 

ACPU269 Gasolina 95 – Marca 5 Carpete – Car2 100 Após 

ACPU270 Gasolina 98 – Marca 1 Carpete – Car2 100 Após 

ACPU271 Gasolina 98 – Marca 3 Carpete – Car2 100 Após 

ACPU272 Gasolina 98 – Marca 2 Carpete – Car2 100 Após 
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ACPU273 Gasolina 98 – Marca 4 Carpete – Car2 100 Após 

ACPU274 Gasolina 98 – Marca 5 Carpete – Car2 100 Após 

ACPU275 – Plástico – PAuto2 – – 

ACPU276 Gasóleo Madeira – Mad 100 Após 

ACPU277 Diluente Sintético Madeira – Mad 100 Após 

ACPU278 Petróleo Madeira – Mad 100 Após 

ACPU279 Acendalha Sólida Madeira – Mad 100 Após 

ACPU280 Acendalha Líquida Madeira – Mad 100 Após 

ACPU281 Aguarrás Madeira – Mad 100 Após 

ACPU282 Gasóleo Tecido – Tec 100 Após 

ACPU283 Diluente Sintético Tecido – Tec 100 Após 

ACPU284 Petróleo Tecido – Tec 100 Após 

ACPU285 Acendalha Sólida Tecido – Tec 100 Após 

ACPU286 Acendalha Líquida Tecido – Tec 100 Após 

ACPU287 Aguarrás Tecido – Tec 100 Após 

ACPU288 Gasóleo Carpete – Car1 100 Após 

ACPU289 Diluente Sintético Carpete – Car1 100 Após 

ACPU290 Petróleo Carpete – Car1 100 Após 

ACPU291 Acendalha Sólida Carpete – Car1 100 Após 

ACPU292 Acendalha Líquida Carpete – Car1 100 Após 

ACPU293 Aguarrás Carpete – Car1 100 Após 

ACPU294 Gasóleo Carpete – Car2 100 Após 

ACPU295 Diluente Sintético Carpete – Car2 100 Após 

ACPU296 Petróleo Carpete – Car2 100 Após 

ACPU297 Acendalha Sólida Carpete – Car2 100 Após 

ACPU298 Acendalha Líquida Carpete – Car2 100 Após 

ACPU299 Aguarrás Carpete – Car2 100 Após 

ACPU300 Gasóleo Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU301 Diluente Sintético Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU302 Petróleo Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU303 Acendalha Sólida Garra. PET – GPET 100 Após 
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ACPU304 Acendalha Líquida Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU305 Aguarrás Garra. PET – GPET 100 Após 

ACPU306 Gasóleo Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU307 Diluente Sintético Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU308 Petróleo Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU309 Acendalha Sólida Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU310 Acendalha Líquida Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU311 Aguarrás Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU312 Gasóleo Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU313 Diluente Sintético Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU314 Petróleo Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU315 Acendalha Sólida Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU316 Acendalha Líquida Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU317 Aguarrás Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU318 Gasóleo Plástico – PAuto2 100 Após 

ACPU319 Diluente Sintético Plástico – PAuto2 100 Após 

ACPU320 Petróleo Plástico – PAuto2 100 Após 

ACPU321 Acendalha Sólida Plástico – PAuto2 100 Após 

ACPU322 Acendalha Líquida Plástico – PAuto2 100 Após 

ACPU323* Aguarrás Plástico – PAuto2 –** Após 

ACPU324 Gasóleo Linóleo – L1 100 Após 

ACPU325 Diluente Sintético Linóleo – L1 100 Após 

ACPU326 Petróleo Linóleo – L1 100 Após 

ACPU327* Acendalha Sólida Esponja – EAuto –** Após 

ACPU328 Acendalha Líquida Linóleo – L1 100 Após 

ACPU329 Aguarrás Linóleo – L1 100 Após 

ACPU330* Gasóleo Carpete – Car2 –** Após 

ACPU331 Diluente Sintético Linóleo – L2 100 Após 

ACPU332 Petróleo Linóleo – L2 100 Após 

ACPU333 Acendalha Sólida Linóleo – L2 100 Após 

ACPU334 Acendalha Líquida Linóleo – L2 100 Após 
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Tempo de 

Recolha (h) 

ACPU335 Aguarrás Linóleo – L2 100 Após 

ACPU336 Gasóleo V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU337 Diluente Sintético V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU338 Petróleo V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU339 Acendalha Sólida V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU340 Acendalha Líquida V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU341 Aguarrás V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU342 Gasóleo V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU343 Diluente Sintético V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU344 Petróleo V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU345 Acendalha Sólida V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU346 Acendalha Líquida V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU347 Aguarrás V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU348 Gasóleo V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU349 Diluente Sintético V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU350 Petróleo V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU351 Acendalha Sólida V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU352 Acendalha Líquida V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU353 Aguarrás V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU354 – Linóleo – L1 100 Após 

ACPU355 – Linóleo – L2 100 Após 

ACPU356 – V. Homo. – V1 100 Após 

ACPU357 – V. Heter. – V2 100 Após 

ACPU358 – V. Heter. – V3 100 Após 

ACPU359 – V. Heter. – V4 100 Após 

ACPU360 – V. Heter. – V5 100 Após 

ACPU361* – Esponja – EAuto –** Após 

ACPU362 – Carpete – Car1 100 Após 

ACPU363 – Madeira – Mad 100 Após 

ACPU364 – Tecido – Tec 100 Após 

ACPU365 – Garra. PET – GPET 100 Após 
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ACPU366 – Esponja – EAuto 100 Após 

ACPU367 – Plástico – PAuto1 100 Após 

ACPU368* – Carpete – Car2 –** Após 

ACPU369* – Plástico – PAuto2 –** Após 

ACPU418 – V. Heter. – V5 – – 

ACPU419 – V. Heter. – V6 100 Após 

ACPU420 – Carpete – Car2 100 Após 

ACPU421 – Plástico – Pauto2 100 Após 
* Amostras recolhidas num cenário de incêndio simulado. 

** Sem controlo do tempo de queima. 
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