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RESENHA
O livro “Balística Aplicada aos Locais de Crime”
trata-se de obra inédita pois traz o estudo da balística
forense com uma visão mais voltada para a análise dos
locais de crime com emprego das armas de fogo.
A obra foi elaborada por João Bosco Silvino Junior
que é Perito Criminal da Polícia Civil de Minas Gerais.
O autor possui graduação e mestrado em Engenharia
Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais. É
instrutor de Armamento e Tiro pela Polícia Federal e
professor em diversas instituições de ensino.
O livro é ricamente ilustrado, inclusive com fotos de
casos reais, o que torna a obra de grande aplicabilidade
ao trabalho do Perito e outros profissionais da área
forense.
A obra é dividida em oito capítulos, com conteúdo
abordado de forma objetiva e simples, sendo que são
trazidos vários exemplos e notas importantes para
auxiliar o leitor.
Aspectos novos sobre balística forense, inclusive
não abordados pela maioria dos autores, são trazidos
nessa obra.
O capítulo 1 trata dos ferimentos produzidos por
projéteis de arma de fogo (PAF): os ferimentos de
entrada e saída, determinação da distância do tiro,
inclusive os falsos tiros encostados e à curta distância. O
capítulo 2 aborda sobre a incapacitação balística. O
capítulo 3 discorre sobre os acidentes com armas de
fogo. O capítulo 4 traz as características de impactos de
projéteis. O capítulo 5 aborda sobre os tiros em vidro. O
capítulo 6 traz os sistemas de nomenclatura de calibres
de cartuchos de arma de fogo. O capítulo 7 trata sobre a
identificação indireta de arma de fogo aplicada aos
locais de crime, trazendo aspectos da balística que
podem auxiliar e dar celeridade à investigação criminal.
A obra é finalizada com o capítulo 8 que aborda sobre a
cadeia de custódia, assunto de extrema relevância na

realização dos exames periciais.
O modo como os temas são abordados e a linguagem
utilizada possibilita uma melhor compreensão do seu
conteúdo, tanto para aqueles que não têm conhecimento
especializado em armas de fogo e munições, como para
os Peritos, sendo assim destinado aos estudantes,
pesquisadores e profissionais forenses ou que tenham
interesse pelo assunto.
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