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Palinologia Forense

O que &eacute; a Palinologia Forense?

A Palinologia Forense ocupa-se do estudo do p&oacute;len e outros palinomorfos, contribuindo para o esclarecimento e
resolu&ccedil;&atilde;o de casos judiciais, na sua maioria de natureza criminal.
Os palinomorfos s&atilde;o estruturas microsc&oacute;picas que facilmente aderem a v&aacute;rias superf&iacute;cies, de origem
natural, artificial ou at&eacute; humana, sem que sejam notadas. Assim, dada a sua impercetibilidade, em contexto forense, integram
o grupo das chamadas &ldquo;provas silenciosas&rdquo;. S&atilde;o entidades biol&oacute;gicas extremamente resistentes
&agrave; degrada&ccedil;&atilde;o, sendo tamb&eacute;m de muito dif&iacute;cil remo&ccedil;&atilde;o das superf&iacute;cies
com as quais contactam, mesmo ap&oacute;s lavagens sucessivas.
Efetuando uma an&aacute;lise pol&iacute;nica, e identificando o tipo de p&oacute;len existente no material em an&aacute;lise,
&eacute; poss&iacute;vel obter informa&ccedil;&otilde;es sobre o tipo de vegeta&ccedil;&atilde;o com que esse material
contactou, direta ou indiretamente, sendo essa vegeta&ccedil;&atilde;o muitas das vezes espec&iacute;fica. Desta forma, a
compara&ccedil;&atilde;o de amostras de p&oacute;len pode ser efetuada com o intuito de provar a exist&ecirc;ncia ou
inexist&ecirc;ncia de rela&ccedil;&atilde;o entre v&iacute;timas, suspeitos, testemunhas, objetos e/ ou locais.
Al&eacute;m da capacidade de identifica&ccedil;&atilde;o pol&iacute;nica, o conhecimento dos per&iacute;odos de
flora&ccedil;&atilde;o de cada tipo de planta, dos seus mecanismos de poliniza&ccedil;&atilde;o, assim como da velocidade de
deposi&ccedil;&atilde;o de cada tipo de p&oacute;len, contribui para uma correta interpreta&ccedil;&atilde;o dos resultados
qualitativos e quantitativos obtidos, valorando-os.
A Palinologia Forense tem uma aplicabilidade quase ilimitada, tendo j&aacute; contribu&iacute;do para a resolu&ccedil;&atilde;o
de casos de homic&iacute;dio, viola&ccedil;&atilde;o, furto, assalto &agrave; m&atilde;o armada, falsifica&ccedil;&atilde;o,
tr&aacute;fico de droga, genoc&iacute;dio, terrorismo, fogo posto, atropelamento, contrafa&ccedil;&atilde;o e
importa&ccedil;&atilde;o ilegal. Desta forma, a informa&ccedil;&atilde;o espacial e temporal obtida por recurso a esta disciplina,
tem provado ser de grande utilidade em prol da descoberta da verdade perante a lei.

Nota Biogr&aacute;fica da Coordenadora:

&Aacute;urea Mar&iacute;lia Madureira e Carvalho licenciou-se em Ensino de Biologia e Geologia, em 2005, na Faculdade de
Ci&ecirc;ncias da Universidade do Porto. Iniciou a sua atividade profissional em 2006, tendo sido professora em v&aacute;rias
escolas de ensino b&aacute;sico e secund&aacute;rio, e formadora em v&aacute;rias institui&ccedil;&otilde;es de
forma&ccedil;&atilde;o profissional. Em 2014, na Universidade do Porto, sob orienta&ccedil;&atilde;o do Prof. Dr. Fernando
Noronha, prestou provas de Doutoramento em Ci&ecirc;ncias Forenses, com apresenta&ccedil;&atilde;o da tese intitulada &ldquo;
Application of Geology and Palynology in Forensic Research. The Example of Are&iacute;nho River Beaches (Left Bank of the
Douro River &ndash; Vila Nova de Gaia)&rdquo;. Parte do seu doutoramento foi desenvolvida no The James Hutton Institute, em
Aberdeen (Esc&oacute;cia), sob orienta&ccedil;&atilde;o de Lorna Dawson, uma das cientistas forenses mais conceituadas
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internacionalmente na &aacute;rea da ci&ecirc;ncia dos solos.
Atualmente, &eacute; Professora Auxiliar Convidada na CESPU &ndash; Instituto Universit&aacute;rio de Ci&ecirc;ncias da
Sa&uacute;de do Norte e investigadora no ICT &ndash; Instituto de Ci&ecirc;ncias da Terra.
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