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PJ desmantela rede mas avisa que ainda há notas falsas a circular

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma das maiores redes de contrafação de moe-
da da Europa, numa operação em que foram detidas cinco pessoas e apreendidas 
mais de 1.800 notas falsas de 50 e de 10 euros.

[...]

Foram apreendidas na operação Deep Money 1.833 notas falsas (1.290 notas de 50 
euros e 543 de 10 euros), num total de 69.930,00 euros, bem como “diversos objetos 
relacionados com a produção das notas, nomeadamente computadores, impresso-
ras, papel de segurança com incorporação de filamento de segurança, hologramas e 
bandas holográficas autoadesivas, tintas ultravioleta e tinteiros”. 

[…]

“Esta rede criminosa encontrava-se a operar desde, pelo menos, o início de 2017, 
tendo sido responsável pela produção de mais de 26 mil notas, maioritariamente de 
Euro 50”, refere a PJ.

Esta operação contou com a participação de outras unidades da Polícia Judiciária, 
designadamente da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade 
Tecnológica e do Laboratório de Polícia Científica.

Fonte: Diário de Notícias/Lusa (2019)

Rede falsificava documentos para vender a estrangeiros

[...]

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve um cidadão estrangeiro que tinha 
na sua posse um bilhete de identidade português falsificado.

[...]

A operação do SEF decorria há nove meses e teve como objetivo desmantelar uma 
rede que se dedicava à falsificação ou contrafação de documentos que depois ven-
diam a cidadãos estrangeiros em situação irregular no espaço Schengen. De acordo

(continua)
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(continuação)

com as informações divulgadas por aquela força policial este grupo estava a ser 
investigado pela prática de crimes de associação criminosa, de auxílio à imigração 
ilegal e de falsificação ou contrafação de documentos.

Fonte: Diário de Notícias (2016)

Polícia espanhola desmantela rede que vendia contratos de trabalho falsos

Na Espanha, mais de 400 pessoas foram detidas suspeitas de fazer parte de 
uma vasta rede clandestina que vendia contratos de trabalho falsos para per-
mitir que pessoas pudessem receber seguro-desemprego ou conseguir visto de 
residência no país e até benefícios penitenciários.

[...]

Entre os detidos, está o suspeito de ser o principal responsável pela rede. Seu nome 
não foi divulgado, apenas que mora em Jerez de la Frontera, na região de Andalu-
zia, sul da Espanha. Ele criava empresas fantasmas administradas por viciados em 
drogas. No total, dez empresas fantasmas foram identificadas, de acordo com o co-
municado do ministério.

Fonte: Rádio França Internacional (2014)

Como podemos constatar pelas notícias apresentadas anteriormente, nos dias de 
hoje basta abrir um jornal impresso ou online ou mesmo ligar um televisor para 
nos depararmos com notícias referentes a crimes utilizando documentos falsos. 
Tal como a imprensa nos dá conta, também os nossos tribunais estão habituados 
a processos envolvendo este tipo de crimes, para a resolução dos quais é quase 
sempre solicitada a intervenção de peritos especializados nesta área das ciências 
forenses. Assim, os peritos em documentoscopia forense têm como objetivo prin-
cipal da sua atuação desvendar todo o género de falsificações em qualquer tipo de 
documento, detetando não só a falsificação em si, como também tentando estabe-
lecer a identidade do falsificador.

Nenhum tipo de crime é tão prevalecente na nossa sociedade, atualmente, como o 
crime de falsificação de documentos. Podemos até afirmar que em nenhum outro 
período da história da humanidade este tipo de criminalidade foi tão gritante como 
é hoje.

Os chamados crimes de colarinho branco, os quais envolvem quase sempre falsi-
ficação e/ou fraude documental, contabilizavam em 2010 cerca de 150 biliões de 
dólares de perdas anuais e este valor tem vindo a crescer na última década. Um 
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crime desta dimensão, envolvendo estes valores, prejudica seriamente a economia 
das nações e tal facto tem levado as entidades competentes a apostar cada vez 
mais na certificação de peritos competentes nestas áreas.

O crime de falsificação de documentos tem 
também uma grande relação com outros ti-
pos de crime, ou seja, faz parte daquilo que 
legalmente se chama de crimes conexos. Este 
tipo de crime pode estar relacionado, direta ou 
indiretamente, com homicídios, tráfico de dro-
ga, corrupção, burlas, imigração ilegal, raptos, 
furtos, tráfico de pessoas, terrorismo, etc. Um 
terrorista, por exemplo, irá recorrer a passa-
portes falsos para se poder introduzir clandes-
tinamente em países onde pretenda levar a 
cabo as suas atividades criminosas, como as 
que ocorreram em Nova Iorque em setembro 
de 2001 com os ataques às torres gémeas do 
World Trade Center (Figura 1), ou os trafican-
tes de droga que recorrem muitas vezes a no-
tas falsas para ludibriar os seus compradores, 
entre muitos outros exemplos.

Neste livro é possível encontrar, segundo uma sequência lógica, conceitos e defini-
ções usados em documentoscopia forense. São ainda apresentados, nos Capítulos 
4 a 9, os diferentes elementos de segurança presentes na maioria dos documentos 
de segurança atuais, desde os que são introduzidos no seu substrato até aos mais 
recentes elementos biométricos, passando pelas diferentes técnicas de impressão 
e elementos de segurança aplicados durante esse processo ou ainda na fase de 
pós-impressão e personalização, quer física quer digital.

São também abordados conceitos ligados à falsificação e contrafação de docu-
mentos, bem como apresentadas as principais técnicas de análise utilizadas na sua 
deteção e identificação, incluindo a análise do papel para fins forenses.

Para finalizar, são apresentadas questões relativas à prova pericial nesta área fo-
rense, terminando com a exposição da resolução de alguns casos suspeitos com 
recurso às técnicas de análise explanadas neste livro.

Fig. 1 

Ataque terrorista às torres gémeas 
em Nova Iorque
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1

Documentoscopia

Introdução

A palavra documentoscopia tem origem etimológica híbrida, ou seja, deriva 
do termo latino “documentus” que significa documento ou documentos,  
e do termo grego “scopia”, cujo significado é observação. Assim, podere-
mos dizer que a palavra documentoscopia significa observação de docu-
mentos ou análise de documentos.

Francisco Mendez Baquero e Francisco Barberá (2005), peritos espanhóis 
em documentoscopia e grafoscopia, referem na sua obra que esta disciplina 
forense compreende a técnica que estabelece, mediante uma metodologia 
própria, a autenticidade de escritos e documentos impressos, determinan-
do sempre que possível os seus autores.

Para o professor Celso Del Picchia (Del Picchia, Del Picchia, & Del Picchia, 
2016), conhecido professor de documentoscopia brasileiro, esta disciplina 
diz respeito à aplicação prática e metódica de conhecimentos científicos, 
tendo como objetivo verificar a autenticidade e determinar a autoria, sem-
pre que possível, dos documentos questionados.

Estas duas definições têm em comum a preocupação de querer abarcar 
todo o tipo de estudos que tenham como objeto os documentos, preten-
dendo com isso que os rápidos avanços tecnológicos dos nossos dias não 
possam abrir brechas que subtraiam do âmbito da documentoscopia qual-
quer análise desta índole.

Podemos então dizer que a documentoscopia forense é a ciência que es-
tuda, analisa e identifica os diversos tipos de contrafações, falsificações e 
outras adulterações em qualquer tipo de documento. A documentoscopia 
abarca uma série de outros segmentos como a grafoscopia ou perícia cali-
gráfica, a datação de tintas, a análise de papéis, entre outros.

1
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Resumindo, a documentoscopia forense é uma subárea das ciências foren-
ses que se dedica à análise e identificação de documentos questionados, 
que não são mais do que documentos sobre os quais recaem suspeitas de 
não serem autênticos e/ou legítimos.

Objetivos e áreas de aplicação

Os documentos têm a sua “linguagem” própria, deste modo, terá de ser 
o especialista na sua análise, ou seja, o perito forense em análise de do-
cumentos, a ter a responsabilidade de “traduzir” corretamente tudo o que 
esses documentos lhe revelam, de forma a torná-los compreensíveis para 
os leigos nestas matérias.

Deste pressuposto advém o importante papel desempenhado pelos peritos 
forenses em documentoscopia. Nas análises forenses deste tipo, tal como 
em qualquer análise forense, é papel do perito retirar toda e qualquer som-
bra de dúvida que recaia sobre qualquer documento em análise. O perito, 
se tal se mostrar viável, deve determinar sem qualquer tipo de preconceito, 
se o documento é autêntico ou falso, se é original ou contrafeito.

A análise forense de documentos questionados tem um campo de atuação 
bastante amplo, pois abarca a investigação de todo o tipo de documentos, 
sempre com o propósito de determinar a sua autenticidade ou falsidade.

Assim, podemos dizer que a documentoscopia engloba áreas de aplicação 
que são multidisciplinares, englobando não só os serviços de justiça, bem 
como todas as áreas profissionais que trabalham ou podem vir a trabalhar 
com documentos suspeitos em geral, tais como: 

	■ Polícias e outros corpos de segurança; 

	■ Companhias de seguros; 

	■ Institutos de criminologia; 

	■ Laboratórios forenses; 

	■ Notários e advogados; 

	■ Bancos e outras instituições financeiras; 

	■ Empresas de segurança e de transporte de valores.
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7

Aspetos Legais da Análise de 
Documentos em Portugal

Introdução

Como qualquer atividade profissional, a documentoscopia forense obedece 
a regras de ética e deontologia. Para além disso, dado o caráter deste tipo 
de atividade, esta é ainda enquadrada em termos legais.

Os aspetos legais em documentoscopia são vários e bastante amplos, as-
sim, quando se analisa documentos questionados, deve ter-se em conta 
não só o panorama legislativo nacional, mas também a legislação suprana-
cional, tal como a legislação comunitária e a de âmbito internacional.

Em termos de legislação nacional, devemos ter desde logo em considera-
ção a própria Constituição da República Portuguesa na qual vêm expres-
sas, por exemplo, as liberdades e garantias dos cidadãos, sendo óbvio que, 
tratando-se de documentos pessoais, estas terão de ser acauteladas.

Para além da Constituição da República Portuguesa, temos de ter atenção 
às normas sobre estas temáticas que vêm explanadas no Código Penal e 
no Código de Processo Penal, bem como algumas normas do Código Civil 
e do Código Administrativo, entre outras normas.

De notar que o âmbito da documentoscopia é muito amplo, existe uma pa-
nóplia de documentos muito variada e, muitas vezes, cada documento tem 
a sua legislação específica. Para além disso, existem documentos que têm 
especificidades muito particulares, como os documentos de identificação e 
viagem ou o papel-moeda, vulgo notas de banco.

Sucintamente, e de forma a poder elencar algumas destas normas, iremos 
abordar alguns articulados do Código Penal e do Código de Processo Pe-
nal que estão diretamente ligados a estas matérias.

2
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Código Penal

No Código Penal podemos começar pela definição legal de documento, a 
qual está explanada na alínea a) do artigo 255.º do capítulo II do título IV.

Artigo 255.º – Definições legais

Para efeito do disposto no presente capítulo considera-se:
a)  Documento – a declaração corporizada em escrito, ou registada em disco, fita gra-

vada ou qualquer outro meio técnico, inteligível para a generalidade das pessoas 
ou para um certo círculo de pessoas, que, permitindo reconhecer o emitente, é 
idónea para provar facto juridicamente relevante, quer tal destino lhe seja dado no 
momento da sua emissão quer posteriormente; e bem assim o sinal materialmente 
feito, dado ou posto numa coisa para provar facto juridicamente relevante e que 
permite reconhecer à generalidade das pessoas ou a um certo círculo de pessoas 
o seu destino e a prova que dele resulta; […]. 

O Código Penal define ainda no seu artigo 255.º, alínea c), o que é um do-
cumento de identificação e viagem.

Artigo 255.º – Definições legais

Para efeito do disposto no presente capítulo considera-se: 
[…]
c)  Documento de identificação ou de viagem – o cartão de cidadão, o bilhete de 

identidade, o passaporte, o visto, a autorização ou título de residência, a carta de 
condução, o boletim de nascimento, a cédula ou outros certificados ou atestados 
a que a lei atribui força de identificação das pessoas, ou do seu estado ou situação 
profissional, donde possam resultar direitos ou vantagens, designadamente no que 
toca a subsistência, aboletamento, deslocação, assistência, saúde ou meios de 
ganhar a vida ou de melhorar o seu nível; […].

Também no artigo 255.º, alínea d), vem a definição de moeda.

Artigo 255.º – Definições legais

Para efeito do disposto no presente capítulo considera-se: 
[…]
d)  Moeda – o papel-moeda, compreendendo as notas de banco, e a moeda metálica, 

que tenham, esteja legalmente previsto que venham a ter ou tenham tido nos últi-
mos 20 anos curso legal em Portugal ou no estrangeiro.
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3 Tipos de Documentos

Introdução

Documento é qualquer meio, sobretudo gráfico, que comprova a existência 
de um facto e a exatidão ou a veracidade de uma informação. Em termos 
jurídicos, documentos são registos, escritos ou não, que têm algum valor 
probatório.

Os documentos podem ser público-legais se forem emitidos por uma au-
toridade pública legalizada para o efeito ou ser privados se forem emitidos 
por entidades privadas. Esta é apenas uma das classificações que podem 
ser atribuídas aos documentos. Poderão ser feitas muitas outras classifi-
cações, consoante as características dos diferentes tipos de documentos.  
As mais comuns, consideradas na análise forense de documentos, são:

	■ Entidade emissora – classificando-se os documentos como público-
-legais ou privados;

	■ Suporte físico – papel, papel sintético, polímero, suportes híbridos 
(papel e polímeros), mistos ou outros suportes;

	■ Segurança intrínseca – documentos de segurança ou documentos 
gerais;

	■ Forma de fixação do conteúdo – impressos ou não impressos (por 
exemplo, gravados);

	■ Finalidade – documentos de identificação e viagem, documentos de 
legitimação de direitos, documentos com valor fiduciário, documentos 
de validação fiscal, entre outros.

Documentos público-legais de identificação e viagem

O cartão de cidadão, por exemplo, é um documento público-legal, im-
presso sobre polímero (policarbonato – PC), e é também um documento 
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de segurança impresso com a finalidade de documento de identificação 
(Figura 3.1). Por outro lado, um cartão de cliente da loja Sport Zone, por 
exemplo, é um documento privado, impresso sobre polímero (policloreto 
de vinilo – PVC), tratando-se ainda de um documento geral impresso sem 
segurança com a finalidade de documento de fidelização de cliente (Figura 
3.2). 

Fig. 3.1 Cartão de cidadão Fig. 3.2 Cartão de cliente

Diz-se que o cartão de cidadão é um documento público-legal, pois é 
emitido por uma entidade pública-legal, neste caso, o Instituto dos Regis-
tos e do Notariado, ao qual compete, para além da sua emissão, a sua 
substituição e cancelamento. O documento é emitido de acordo com o pre-
ceituado legal que o colocou em vigor que, neste caso, foi a Lei n.º 7/2007, 
de 5 de fevereiro. É um documento autêntico que contém os dados de cada 
cidadão relevantes para a sua identificação, daí a sua classificação como 
documento de identificação.

Outro exemplo de documento público-legal português é a carta de condu-
ção (Figura 3.3). De acordo com as características anteriormente referidas, 
a carta de condução é um documento público-legal, impresso sobre polí-
mero (PC), e é considerado um documento de segurança com a finalidade 
de documento de identificação e viagem.

Fig. 3.3 Carta de condução portuguesa (emissão de 1999)

b)a)
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Análise do Papel

Introdução

O papel é uma substância que se produz através da aglutinação de fibras 
vegetais maceradas em água. Antes da sua invenção, o homem gravava 
as suas mensagens em pedra ou argila. Depois de 2400 a.C., os egípcios 
inventaram uma espécie de suporte para escrita, já algo semelhante ao 
papel, e que consistia numa planta aquática muito abundante no rio Nilo,  
o papiro.

Surgiram, também, outros suportes para escrita antes da utilização do pa-
pel, como é o caso do pergaminho, que foi seguramente um dos suportes 
mais utilizados antes da invenção do papel.

É consensual entre vários historiadores que o papel surgiu cerca do ano  
105 d.C., na China, sendo atribuída a sua invenção ao oficial da guarda im-
perial Ts’ai Lun. A técnica de fabrico de papel inventada por Ts’ai Lun con-
sistia em colocar folhas e cascas de amoreira, pedaços de bambu, trapos 
velhos e rami num tonel cheio de água, deixando-os em maceração. Passa-
do algum tempo adicionava-se cal para o total desfibramento do material, 
formando-se então uma verdadeira pasta, a qual se depositava num qua-
drado de madeira revestido por um tecido de malhas finas. Posteriormente, 
retirava-se o quadrado de madeira com a massa e deixava-se escorrer a 
água, ficando a polpa que era colocada sobre uma mesa. Esta operação era 
repetida várias vezes e, assim, com as várias camadas, formava-se a folha 
de papel que era colocada a secar.

Este tipo de suporte para escrita teve uma enorme aceitação, tornando-se 
num dos mais utilizados. No ano de 751, os chineses entraram em guer-
ra com os árabes tendo sido derrotados. Entre os prisioneiros de guerra 
feitos pelos árabes, encontravam-se muitos papeleiros que ensinaram a 
técnica de produzir papel aos seus captores. As caravanas árabes levaram 
depois esta invenção até ao Egito, Síria e Norte de África e, com invasão da 

4
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Península Ibérica, também para Portugal e Espanha, introduzindo assim o 
papel na Europa. No entanto, o primeiro moinho de papel surge, em França 
(La Pielle), apenas no ano de 1338.

Mais tarde, em 1440, com a invenção da imprensa por Gutenberg, o papel 
passou a ser de fulcral importância em todos os meios sociais e culturais, 
impondo-se como um produto indispensável na cultura dos povos.

O papel tem aplicação em variados campos, por exemplo como suporte 
para escrita e impressão, sendo a matéria-prima base da indústria gráfica 
atual.

Tipos de papel

Podemos elencar diversas divisões de tipos de papel, mas nesta publica-
ção iremos somente abordar algumas delas por serem cruciais para o estu-
do da documentoscopia, especialmente a análise forense de tipos de papel 
que sejam ou possam servir como suporte de documentos.

Assim, podemos dividir os tipos de papel quanto à sua matéria-prima ou 
à sua natureza, quanto ao seu processo de fabrico, quanto ao seu peso e 
finalidade de uso, quanto à sua composição, quanto aos seus formatos de 
corte, entre outros.

Quanto à matéria-prima ou à sua natureza podemos dividir o papel em:

	■ Papel à base de algodão (papel de segurança);

	■ Papel à base de madeira (papel corrente);

	■ Papel à base de palhas;

	■ Papel à base de misturas dos anteriores;

	■ Papel reciclado;

	■ Outro papel de composições mais raras (por exemplo, cana de bambu). 

Por serem de especial importância para a análise forense de papel, iremos 
abordar mais em pormenor o papel de segurança e o papel corrente.

O papel de segurança é feito de fibras de algodão (Figura 4.1), ou seja, de 
celulose praticamente pura ou de fibras de linho. Estas fibras são muito 
longas e não têm, em regra, qualquer tipo de branqueadores óticos, con-
tendo na sua composição diferentes tipos de elementos de segurança, por 
exemplo, fibras reativas. Este tipo de papel também é conhecido por ser 
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Técnicas de Impressão 
Gráfica

Introdução

Apresentar numa obra escrita tudo o que representa o universo da impres-
são gráfica não é de todo a intenção desta obra, mas tão só orientar nos 
seus princípios básicos e ajudar a identificar aquelas que são as principais 
técnicas de impressão gráfica utilizadas na impressão de documentos de 
segurança.

Apesar da grande evolução técnica e tecnológica, até a última geração de 
documentos eletrónicos ainda necessita de um suporte físico impresso e 
os elementos impressos são, em geral, os primeiros a serem verificados 
numa análise forense aos documentos. Estas duas constatações resumem 
a importância que terá de ser dada a esta matéria em qualquer obra que 
pretenda tratar a análise forense de documentos.

Por outro lado, devemos ter em consideração que os equipamentos e técni-
cas de impressão fazem parte de uma relação complexa com os substratos 
e tintas para se obter a qualidade e o desempenho esperado para determi-
nado tipo de documento a produzir e que a impressão, propriamente dita, 
não é em regra a última etapa no processo de produção de um documento. 
Com estas constatações pretende alertar-se para a necessidade de co-
nhecer não só as técnicas de impressão que nos são apresentadas nos 
documentos, bem como os próprios equipamentos impressores e, ainda, 
perceber a relação que existe entre estas e os suportes onde os documen-
tos são impressos, bem como as tintas utilizadas.

Evolução histórica da impressão

Iremos começar por fazer uma breve resenha histórica sobre a impressão 
ao longo dos tempos. Nos primórdios da impressão (século XIV) pratica-
va-se a impressão tabular, um tipo de impressão em que o papel era pren-
sado contra tábuas gravadas e tintadas com o que se pretendia imprimir.  

5
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A impressão feita com base em madeira gravada tem a designação de xi-
logravura.

A invenção da tipografia, atribuída a Gutenberg, em 1440, veio confinar 
a xilogravura à reprodução de imagens e permitiu, graças aos carateres 
móveis, os tipos, o aparecimento da indústria gráfica, tendo isto dado ori-
gem ao advento da imprensa, tal como a conhecemos hoje. A tipografia 
manteve-se como a principal forma de imprimir até meados do século XX, 
especialmente com a primazia da impressão de textos. Quanto à impressão 
de imagens, passou-se da xilogravura para a gravura em metal e, a partir 
do século XIX, para a chamada litografia, ou seja, a impressão utilizando 
matrizes em pedra e que foi a percussora da impressão offset.

No século XX apareceu o offset, técnica de impressão ainda hoje dominan-
te na indústria gráfica comercial, especialmente para grandes formatos e 
grandes tiragens.

Atualmente, os sistemas de impressão digitais ganham cada vez mais rele-
vo e, até mesmo as gráficas mais convencionais utilizam sistemas digitais, 
pelo menos para as chamadas provas de cor e de impressão ou simples-
mente na preparação das matrizes, ou seja, uma pré-impressão cada vez 
mais digital.

Como foi referido, uma das intenções desta obra, no que concerne às técni-
cas de impressão, passa exatamente por transmitir alguns conhecimentos 
em termos de princípios básicos sobre impressão. Assim, não faria sentido 
abordar este tema sem abordar alguns conceitos e termos relativos à im-
pressão:

	■ Técnica de impressão – processo através do qual é possível repro-
duzir um texto ou imagem (original), permitindo a sua multiplicação 
(cópias ou reproduções);

	■ Matriz – elemento intermédio que contém o registo da forma original e 
serve para o transferir para as cópias;

	■ Suporte – material substrato sobre o qual se obtêm as cópias. O su-
porte mais utilizado na indústria gráfica é o papel, pese embora a cres-
cente utilização dos polímeros;

	■ Gravação – nome dado ao registo da forma original na matriz. A grava-
ção pode ser manual, mecânica, eletrónica, fotográfica, química, entre 
outras;
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Elementos de Segurança na 
Fase de Impressão

Introdução

Durante o processo de fabrico de qualquer documento impresso, nomea-
damente na sua fase de impressão, é possível incorporar diversos tipos 
de elementos de segurança. Esta operação é feita através de três fatores 
distintos: através da sua conceção gráfica (na fase de pré-impressão), das 
técnicas de impressão utilizadas e ainda das tintas e vernizes utilizados.

Abordaremos cada um destes fatores em separado, para mais fácil com-
preensão, pese embora se tenham de repetir alguns elementos de segu-
rança por fazerem parte de mais do que um destes fatores. Por exemplo, 
ao referirmos um elemento de segurança impresso com OVI, por um lado, 
teremos de forçosamente referir a sua impressão que, em regra, é realizada 
por serigrafia (ou em certos casos em talhe-doce) e, por outro lado, referir 
a tinta em si como um elemento de segurança, pois possui características 
óticas de segurança.

Conceção gráfica de documentos

Na fase de conceção gráfica dos documentos é possível introduzir diversos 
elementos de segurança. Na verdade, desde muito cedo, no campo da im-
pressão de segurança, que se começaram a ter cuidados com a natureza 
gráfica do que se imprimia, utilizando-se artefactos gráficos que limitavam 
ou tentavam impedir a cópia dos documentos, como linhas entrelaçadas ou 
até erros ortográficos propositados, como acentos invertidos ou cedilhas 
em letras.

Na conceção gráfica de um documento impresso podem ser incorpora-
dos diferentes tipos de elementos de segurança gráficos, como os diversos 
designs complexos que incluem, entre outros, os guilhochés positivos e 
negativos, os fundos numismáticos, o duplo relevo, o efeito de aura, as 
imagens latentes ou a modulação de linhas e separação de cor. De referir 

6
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que a maioria destes elementos e a suas 
designações resultam dos softwares grá-
ficos que os produzem, muitos deles de 
segurança.

Relativamente aos guilhochés, estes são 
constituídos por um entrelaçado de li-
nhas finas que forma rosetas complexas 
e cuja finalidade, aliás como a maioria dos  
designs complexos, é a de dificultar a có-
pia dos documentos (Figura 6.1).

Os fundos numismáticos são elementos 
gráficos que criam efeito visual tridimen-
sional, normalmente formados por linhas 
paralelas, que dão a sensação de profundidade e de volume, ou seja, são 
linhas deformadas com espessuras variadas, representando motivos ou 
gravuras (Figura 6.2).

O duplo relevo é obtido pela distorção de linhas cruzadas, obtendo fundos 
com efeito tridimensional, ou seja, aparenta a existência de uma impressão 
em relevo quando, na realidade, existem apenas pequenas linhas cruzadas 
em ângulos que nos dão essa sensação de existência de tridimensionalida-
de (Figura 6.3). 

Fig. 6.2 Exemplo de fundo numismático Fig. 6.3 Exemplo de duplo relevo

O efeito de aura, ou halo effect, consiste num efeito gráfico composto por 
linhas paralelas dispostas de forma a produzir um efeito visual específico, 
criando fundos anticópia (Figura 6.4).

Fig. 6.1 

Guilhochés impressos em passaporte
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Elementos de Segurança na 
Fase de Pós-impressão e de 
Personalização

Introdução

Terminado o processo de impressão dos documentos, existem praticamen-
te sempre operações de acabamento e, no caso de documentos de identi-
ficação e viagem, operações de personalização dos documentos.

Aqui é necessário fazer uma clara distinção entre os documentos em for-
mato de cartão e os documentos em formato de caderno de folhas, como 
os passaportes, uma vez que as operações de acabamento são obrigato-
riamente distintas.

Montagem

No caso de documentos com cadernos de folhas, como os passaportes, 
uma das primeiras operações de acabamento dos documentos consiste na 
montagem. Esta consiste numa operação de distribuição dos vários ele-
mentos nas páginas do caderno, segundo uma maqueta de paginação pre-
viamente definida.

Quando se trata de documentos com várias páginas, o montador terá de ter 
em atenção o deitado, ou seja, o esquema de corte e de dobragem para a 
constituição do caderno.

Assim, a montagem de um passaporte é a operação de agrupamento de 
um caderno de folhas na forma de um livro, efetuada de forma manual ou 
mecânica, e o seu revestimento através da aplicação de uma capa relati-
vamente sólida e consistente, que tem como objetivo a preservação e pro-
teção do documento. Os elementos de segurança podem ser inseridos em 
todos estes procedimentos.

7
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Colocação de capas e outros acabamentos

Outras operações de acabamento de documentos tipo caderno, para além 
da montagem, são a colocação das capas, os cortes e acertos finais do 
documento, a costura que une o caderno e ainda a numeração que, geral-
mente, é feita por perfuração mecânica ou por laser, como acontece nos 
documentos mais recentes. 

Na colocação da capa nos passaportes e outros documentos em caderno, 
como as cadernetas bancárias ou os cartões de vacinação, podemos en-
contrar diferentes materiais que vão desde base têxtil ou base em papel, 
PVC, capas obtidas com materiais mistos e capas de pele sintética e pele 
natural. Muitas vezes essas capas levam ainda estampagens de películas 
a quente, usando-se, normalmente, nos passaportes as películas douradas 
e prateadas. 

Ainda em termos da capa, podemos ter formatos diversos, sendo que os 
passaportes padronizados e de acordo com as normas da International Civil 
Aviation Organization (ICAO), utilizam o tamanho ID 3, ou seja, as dimensões 
de 88 x 125 mm. Por outro lado, em alguns documentos deste género, en-
contramos capas com janelas que poderão apresentar cantos arredondados 
ou em ângulo reto. Em termos da textura, podemos encontrar capas com 
gravações em relevo, com inscrições e, ainda, com impressões de diversos 
tipos, incluindo impressões invisíveis reativas sob luz UV (Figura 7.1).

Fig. 7.1 Capa de passaporte sob luz UV

Normalmente, na junção da capa ao caderno de folhas (zona de dobragem), 
é colocado um reforço de material têxtil ou sintético, levando nessa zona 
cola e uma costura que pode ser central ou lateral ao caderno.
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Biometria para Documentos 
de Segurança

Introdução

Porquê abordar a biometria numa publicação sobre análise forense de do-
cumentos impressos? Que ligações podemos encontrar entre estas duas 
áreas do saber?

A biometria é uma área em forte desenvolvimento e com muita investigação 
nos últimos anos. No que diz respeito à área da investigação criminal, é de 
extrema importância, pois tem sido largamente utilizada em documentos e 
em esquemas de gestão da identidade.

Afinal, o que é a biometria? A biometria é o processo automatizado de re-
colher, processar e armazenar as características físicas de uma pessoa 
com o objetivo de proceder a uma identificação e/ou autenticação, já que 
cada pessoa tem uma bioidentidade única. Numa descrição mais genérica 
e como conceito académico, podemos dizer que a biometria é o estudo 
estatístico das características físicas e padrões comportamentais dos seres 
vivos.

Podemos dividir a biometria em dois grupos distintos: 

	■ Biometria fisiológica;

	■ Biometria comportamental. 

A biometria fisiológica inclui todas as características físicas identificadas 
pelos sentidos humanos ou por sensores e processadas por métodos ma-
temáticos. A biometria comportamental analisa a forma como as pessoas 
(seres vivos) interagem com o meio que as rodeia.

Um conceito fundamental, quando se estuda as questões da biometria, é o 
conceito de amostra biométrica. Esta é a informação recolhida com o sen-
sor adequado a cada tipo de elemento biométrico e é normalmente referida 
como dados em bruto ou raw data. Uma amostra biométrica pode ser, por 
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exemplo, um registo fotográfico, um registo vocal ou uma impressão digital 
digitalizada.

Outro conceito também a reter é o de referência biométrica ou biometric 
template, ou seja, o resultado do processamento de uma amostra biomé-
trica num processo com métodos e algoritmos específicos a cada tipo de 
amostra biométrica.

Quando se trata da avaliação, que necessariamente tem de ser realizada, 
da adequação de qualquer característica humana para efeitos de utilização 
em autenticação biométrica é necessário ter em consideração sete fatores 
de ponderação:

	■ Universalidade – toda e qualquer pessoa que usa o sistema em causa 
deve possuir esta característica;

	■ Singularidade – a característica deve ser suficientemente diferente 
nos indivíduos da população relevante, de modo a permitir a sua dife-
renciação;

	■ Permanência – a variação da característica ao longo do tempo, isto é, 
uma característica com “boa” permanência será razoavelmente inva-
riante ao longo do tempo no que diz respeito ao algoritmo de corres-
pondência específica;

	■ Mensurabilidade – relacionada com a facilidade de aquisição ou me-
dição da característica. Para além disso, os dados adquiridos devem 
estar numa forma que permita subsequente processamento e extração 
do conjunto de dados relevantes;

	■ Desempenho – relacionado com a precisão, velocidade e robustez da 
tecnologia utilizada;

	■ Aceitabilidade – forma como os indivíduos na população aceitam a 
tecnologia de modo a estarem dispostos a ter a sua característica bio-
métrica capturada e avaliada;

	■ Evasão ou neutralização – facilidade com que uma característica 
pode ser imitada através de um artefacto ou substituto.

Elementos biométricos

De seguida, iremos abordar os elementos biométricos que mais se utilizam 
atualmente. 
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Elementos Óticos Variáveis 
Difrativos: Utilização em 
Documentos de Segurança

Introdução

Numa publicação que se pretende atual sobre documentos de segurança 
e sobre a sua análise é incontornável a referência a um dos mais utilizados 
elementos de segurança em documentos de segurança no mundo inteiro, 
os vulgarmente denominados hologramas ou, mais corretamente, os ele-
mentos óticos variáveis difrativos (EOVD).

O objetivo deste capítulo não é estudar os EOVD de forma exaustiva, mas 
dar a conhecer quais os principais tipos existentes, fornecer uma visão ge-
ral destes elementos, enquanto elementos de segurança em documentos, 
e introduzir os conceitos e conhecimentos básicos necessários para uma 
interpretação dos fenómenos que os sustentam.

Os EOVD pertencem a uma família de elementos difrativos ainda mais am-
pla, e que se designa por EOV, que inclui também as OVI e as microlentes, 
por exemplo.

O que é exatamente um EOVD? É um elemento de segurança que usa o 
fenómeno da difração da luz para produzir imagens com dinâmica cromá-
tica e geométrica. Os efeitos da difração são mais percetíveis quando os 
detalhes da superfície, onde a luz difrata, são da ordem do comprimento 
de onda da luz que o ilumina (aproximadamente 0,0005 mm para a luz vi-
sível). Por exemplo, as cores de uma pena de pavão ou das asas de certas 
borboletas têm origem no fenómeno da difração da luz, tendo a mesma 
borboleta, se observada numa geometria diferente entre a direção da luz 
e o ângulo de observação apresentado aos nossos olhos, uma imagem de 
cor diferente (Figura 9.1).

9
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Fig. 9.1 Difração da luz nas asas de uma borboleta, observada em dois ângulos diferentes

Os EOVD são uma excelente e versátil ferramenta na segurança dos do-
cumentos, no entanto, não devem nunca ser considerados como solução 
única. Além disso, os últimos anos têm-nos confirmado que, apesar de ex-
celentes elementos de segurança, os EOVD são também bastante vulnerá-
veis à contrafação, existindo atualmente contrafações destes elementos de 
razoável qualidade.

Componentes que suportam a utilização de EOVD em 
documentos

Os componentes básicos técnico-científicos que suportam a utilização de 
EOVD em documentos são essencialmente o espectro eletromagnético, a 
interação da luz com a matéria nas suas diversas formas (como a reflexão, 
a reflexão difusa, a refração, a difração e a absorção), a teoria da cor e o 
funcionamento e utilização da tecnologia laser. A conceção, a produção e 
a utilização dos EOVD em documentos é suportada pela luz e pelas suas 
formas de interação com a matéria.

No que concerne à interação da luz 
com a matéria, os EOVD utilizam so-
bretudo os vários tipos de difração da 
luz, utilizando-se materiais específicos 
onde se criam as chamadas redes de 
difração, que podem ser simples ou 
complexas e que dão origem a dife-
rentes tipos de EOVD. Estas redes de 
difração são estruturas com um ele-
mento que é repetido periodicamente 
(Figura 9.2).

Fig. 9.2 

Pormenor de rede de difração em EOVD
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Introdução

Após a análise de algumas características dos documentos autênticos ou 
genuínos, passando pelo seu substrato, pelas várias fases do processo de 
impressão, pós-impressão e personalização, com os respetivos elementos 
de segurança de cada um destes processos, urge agora analisar o mais 
possível, embora de forma sucinta e seguramente incompleta, as suas fal-
sificações e contrafações. Será de forma sucinta e incompleta porque esta 
é uma área da documentoscopia que está em constante mutação e depen-
dente da imaginação dos falsários que, a todo o momento, nos surpreen-
dem com novas “invenções” na arte de simular ou adulterar o autêntico.

A contrafação de documentos é tão antiga como a própria existência de 
documentos e nenhum outro instrumento da prática de crimes é tão pre-
valecente como o documento. Na realidade, os crimes com documentos 
envolvem todos os anos somas astronómicas, o que causa grandes danos 
ao nível das economias dos países, resultando daí a grande atenção dada 
a este tipo de crimes, com legislação própria tanto a nível nacional como 
internacional. Os laboratórios forenses de análise de documentos questio-
nados devem preocupar-se em estabelecer a materialidade da falsificação, 
sem intervir na autenticação do documento, pois essa depende de outros 
processos e instituições.

Diferença entre falsificação e contrafação

Tecnicamente, é necessário definir a diferença entre dois tipos de falsifica-
ções: a contrafação e a falsificação, propriamente dita. A falsificação trata-se 
de um documento que é parcialmente falso, ou seja, a falsificação está nos 
pormenores, nos acrescentos, eliminações e substituições de elementos do 
documento, sendo neste caso o suporte sempre autêntico. Uma classificação 
sistemática de documentos falsificados é sempre difícil, pois as falsificações 

Falsificação e Contrafação  
de Documentos10



Análise Forense de Documentos Impressos

118

de documentos podem ser manuscritas, coladas, dactilografadas, reprogra-
fadas, fotografadas, impressas, transferidas e mistas (várias juntas), entre 
outras que possam surgir, pois, como já referimos, tudo depende em última 
instância da imaginação do falsário. Além disso, todos os documentos po-
dem ser alvo de falsificação: documentos de identificação e viagem, moeda 
e outros valores fiduciários (como cheques, cheques de viagem, livranças, 
cartões bancários e títulos de ações), documentos de legitimação de pro-
priedade, documentos de legitimação de direitos e outros (como apólices de 
seguros, atestados, certidões, certificados, contratos, declarações, recibos, 
requerimentos, senhas, talões, vales postais, vinhetas, etc.).

A contrafação, por seu turno, trata-se de uma falsificação total. Tudo é fei-
to de origem, incluindo, para além do grafismo, o suporte físico do do-
cumento. Para se detetar uma contrafação recorre-se sistematicamente a 
métodos físico-comparativos, usando, sempre que possível, espécimes au-
tênticos para comparação. Devem analisar-se todos os elementos gráficos 
que constituem o documento e o seu suporte e devem ser identificados e 
analisados todos os elementos impressos e restantes elementos de segu-
rança do documento.

Na análise de uma contrafação, devemos começar por comparar o docu-
mento suspeito com um espécime do mesmo e despistar a inexistência de 
qualquer elemento gráfico e/ou elemento de segurança, ou a sua alteração. 
Depois, devemos analisar as técnicas de impressão presentes no docu-
mento suspeito e compará-las com o espécime. A presença de qualquer 
técnica de impressão distinta das presentes no documento autêntico pres-
supõe estarmos perante uma contrafação ou, pelo menos, eventualmente 
na presença de uma falsificação. Por fim, devemos analisar todos os ele-
mentos de segurança e identificar possíveis imitações dos mesmos.

Tipos de falsificação mais comuns

O primeiro tipo de falsificação mais comum é a eliminação ou supressão 
de dados ou elementos de um documento. A falsificação por eliminação 
trata-se de um tipo de falsificação que consiste em eliminar totalmente, ou 
em parte, os elementos impressos, manuscritos e/ou transferidos do docu-
mento. As eliminações reduzem-se a três grandes tipos: 

	■ Lavagem com produtos químicos ou rasura química; 

	■ Eliminação física ou apagamento por processo abrasivo; 

	■ Rasura mecânica recorrendo, por exemplo, a um estilete ou lâmina.
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Técnicas Laboratoriais de 
Análise e Prova Pericial

Introdução

Após termos apresentado a questão das falsificações e contrafações, em 
traços gerais, é agora necessário indicar quais as principais técnicas labo-
ratoriais utilizadas na grande maioria dos laboratórios forenses de análise 
de documentos questionados.

Desde logo, importa saber que tipo de quesitos são, em regra, colocados 
a estes laboratórios e que tipo de análises são possíveis de ser realizadas 
com o conhecimento atual. A investigação científica, que as diversas va-
lências ligadas à análise de documentos questionados vão desenvolvendo, 
não deve nunca ser descurada, pois também nesta área do saber, o conhe-
cimento está em constante mutação, com o aparecimento de novas técni-
cas e o acompanhamento dos novos produtos e materiais que vão surgindo 
num mercado tão vasto e complexo como o da produção de documentos 
de segurança. Os quesitos mais comuns em análise de documentos ques-
tionados são os seguintes:

	■ Determinar a autenticidade ou falsidade dos documentos e determinar 
se documentos contrafeitos têm uma mesma origem;

	■ Analisar violações e viciações em todo o tipo de documentos (substi-
tuição da fotografia e/ou manipulação da imagem dos titulares, altera-
ção de preenchimentos de dados variáveis, entre outras);

	■ Analisar, identificar e comparar dispositivos mecânicos de impressão 
(impressoras, fotocopiadoras, etc.) e partes ou acessórios dos mesmos;

	■ Analisar e comparar cunhos de impressões de carimbo e de selo bran-
co e outros utilizados em documentos;

	■ Analisar e identificar a montagem de documentos, no todo ou em parte;

	■ Determinar a datação absoluta e/ou relativa de documentos ou entra-
das em documentos;

11
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	■ Determinar a sequência cronológica de entradas em documentos, ou 
em partes de documentos;

	■ Recuperar e reconstituir documentos danificados por água, calor/fogo 
ou corte;

	■ Analisar papéis, tintas, toner, colas e adesivos, polímeros e vernizes, 
para distinguir e/ou relacionar documentos, para determinar como foi 
produzido um documento e para relacionar materiais suspeitos com 
documentos falsos apreendidos.

Embora estes quesitos elenquem bastante bem as questões mais solicita-
das, não são de forma alguma exaustivos ao ponto de abarcarem todo o 
tipo de análise que se pode efetuar aos documentos. Assim, será possível 
encontrar outros quesitos formulados se a situação em concreto for pas-
sível de ser analisada num laboratório forense de análise de documentos 
questionados.

Metodologias de análise

Seguidamente, é necessário esclarecer quais as principais metodologias 
de análise que são seguidas pelos laboratórios forenses de análise de do-
cumentos questionados, em todo o mundo. Quando se trata da análise de 
documentos questionados, utilizam-se três metodologias distintas:

	■ Comparação direta; 

	■ Comparação indireta; 

	■ Análise sem comparação. 

Aquela que se pretende que seja a regra é a comparação direta, porque 
encaixa na totalidade naquilo que é o principal método de análise em docu-
mentoscopia forense, o método físico-comparativo.

Na comparação direta utilizam-se espécimes dos documentos, espécimes 
das matérias-primas e espécimes dos elementos de segurança dos docu-
mentos em análise, consoante o caso. Na comparação indireta utilizam-se 
bases de dados certificadas de documentos, bem como especificações de 
fabrico de documentos e de elementos de segurança.

Finalmente, na análise sem comparação, o perito deve ponderar através 
do conhecimento e experiência profissional o know-how tecnológico dos 
documentos e dos seus elementos de segurança.
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Resolução de Casos Práticos

Introdução

Qualquer documento que sirva para comprovar um determinado compro-
misso no que respeita a uma data, a um montante ou valor, uma atribuição 
ou delegação de direitos, entre muitas outras finalidades, é tentadoramente 
suscetível de ser alterado de forma ilícita. Essa alteração fraudulenta pro-
cura, na maior parte das vezes, beneficiar um dos lados intervenientes, ou 
mesmo terceiros que, de alguma forma, se apoderam do documento e que, 
através de ações ilícitas, tentam formalizar e/ou oficializar qualquer vanta-
gem para si ou para terceiros.

Os exemplos que são apresentados, neste capítulo, como casos práticos 
(testamento, contrato e guias de transporte) são fictícios. No entanto, a sua 
natureza é idêntica a inúmeros casos reais que são analisados em labo-
ratórios forenses de análise de documentos questionados, recorrendo, na 
maioria das vezes, devido à sua complexidade, a análises específicas e 
aprofundadas em diversas áreas do conhecimento.

Caso 1: Testamento contestado

A autenticidade do conteúdo de um testamento foi contestada pelos filhos 
do falecido, os quais alegaram que o mesmo não se encontrava de acordo 
com o documento original.

O documento original foi elaborado em duas vias, ficando uma via arquiva-
da no escritório de um notário. Contudo, o acesso a essa via não foi possí-
vel, uma vez que toda a documentação do escritório notarial foi destruída 
por um incêndio. 

Face à suspeita levantada, o testamento foi enviado para análise no labora-
tório de análise documental.

12
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