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resumo 
 
 
 

A resolução de crimes culmina muitas vezes com a identificação de um 
ofensor por parte da vítima. No entanto, tem sido verificado que as 
testemunhas oculares e auriculares são altamente falíveis, o que se tem 
revelado um tema de preocupação e de discussão entre investigadores 
forenses e entidades policiais. Uma vez que as investigações têm incidido 
maioritariamente nos sentidos da visão e da audição, propusemos uma nova 
linha de investigação que pretende estudar a possibilidade de o olfato também 
poder ser considerado na resolução de crimes. Em determinadas condições, 
as observações feitas pelas vítimas acerca do odor do ofensor podem 
desempenhar um papel determinante na fase investigativa do processo. A 
presente tese propõe como linha de investigação o “testemunho olfativo”, 
pretendendo perceber (i) a capacidade dos humanos na identificação de 
odores corporais de estranhos em alinhamento (um paradigma semelhante 
aos testemunhos ocular e auricular), (ii) a memória olfativa em contexto 
emocional e em contexto neutro, (iii) os efeitos de algumas variáveis (de 
sistema e estimadoras) na identificação do odor-alvo em alinhamento.  
Todos os estudos apresentam, de uma forma geral, a mesma metodologia: 
exposição a vídeos reais (de crime ou neutros) e a apresentação simultânea 
de um odor corporal que é informado ser do elemento do sexo masculino que 
se vê no vídeo. Após uma pausa de 15 minutos, é apresentado um 
alinhamento com odores onde o odor-alvo está ou não presente. A 
metodologia foi ajustada especificamente para cada estudo. O Estudo 1 
explorou o paradigma do testemunho ocular num contexto emocional (crime) e 
num contexto neutro (n = 80), com uma tarefa de reconhecimento forçada (i.e., 
o odor-alvo estava sempre presente). Os resultados demonstraram que em 
ambas as condições, o reconhecimento foi realizado acima do acaso, tendo 
sido verificado um desempenho estatisticamente significativo entre a condição 
crime (68%), comparativamente com a condição neutra (45%) (p ≤ .05). O 
Estudo 2 testou os efeitos do intervalo de retenção apenas na condição 
emocional (crime). Foi utilizado um intervalo de retenção curto (IRC, 15 
minutos) e um intervalo de retenção longo (IRL, 1 semana). Os resultados 
mostraram um decréscimo na identificação na condição IRL. No IRC, os 
participantes foram capazes de identificar o odor-alvo acima do acaso (p ≤ 
.05). Ao fim de uma semana, a taxa de acerto não se diferenciou da 
probabilidade do acaso (p > .05). O Estudo 3 explorou os efeitos do tamanho 
do alinhamento na condição emocional. Foram apresentados alinhamentos de 
3, 5 e 8 odores corporais. Os resultados revelaram que nas três condições o 
reconhecimento foi feito acima do acaso (p ≤ .05). No entanto, à medida que o 
alinhamento aumenta, a proporção de respostas corretas diminui, sugerindo 
que em alinhamentos pequenos o reconhecimento é mais eficaz. O Estudo 4 
explorou o tipo de aprendizagem (acidental vs. intencional) na condição 
emocional (crime), com instruções diferenciadas para ambas. Os resultados  
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mostraram a inexistência de diferenças significativas entre as condições, 
propondo que o reconhecimento olfativo não sofre interferências com as 
instruções e com o tipo de aprendizagem relativa ao odor-alvo no momento da 
codificação. O reconhecimento em ambas foi significativamente acima do 
acaso (p ≤ .05). O Estudo 5 manipulou a presença e a ausência do odor-alvo 
em alinhamentos de 5 odores corporais, na condição crime e na condição 
neutra. Os resultados revelaram que a memória olfativa parece funcionar 
melhor em alinhamentos onde o odor-alvo está presente. Uma vez mais, o 
reconhecimento em ambas as condições foi acima do acaso (p ≤ .05), 
verificando-se um desempenho superior na condição crime, o que corrobora e 
replica os resultados do Estudo 1. Finalmente, o Estudo 6 explorou o tipo de 
alinhamento (simultâneo vs. sequencial), manipulando a presença e a 
ausência do odor-alvo, em ambas as condições (crime e neutra). Foi possível 
identificar o odor-alvo, acima do acaso (p ≤ .05) nos dois tipos de alinhamento 
e o desempenho foi superior nos alinhamentos que têm o odor-alvo presente.  
Foram realizadas análises agregadas de todos os estudos desenvolvidos de 
forma a perceber o efeito de variáveis como o sexo dos participantes, a 
posição serial do odor-alvo em alinhamento, o efeito das emoções negativas 
(stresse e ansiedade), e o efeito da confiança reportada na identificação 
olfativa. Os resultados não revelaram diferenças entre sexos no 
reconhecimento de odores para nenhuma condição. No que diz respeito à 
posição serial, assiste-se a um efeito de primazia nos alinhamentos 
simultâneos, mas não se assiste a nenhum efeito nos alinhamentos 
sequenciais, provavelmente devido ao tipo de instruções e ao tipo de 
julgamento diferenciado inerentes a cada tipo de alinhamento. Relativamente 
aos níveis subjetivos de stresse e de ansiedade, os participantes da condição 
emocional reportaram níveis mais elevados em todas as medidas aplicadas 
antes e depois da tarefa, comparativamente com os participantes da condição 
neutra. No entanto, apesar das diferenças, a média dos níveis reportados é 
baixa, pelo que não se pode inferir que os participantes experienciaram 
emoções negativas fortes que pudessem afetar o reconhecimento. Finalmente, 
os níveis de confiança dos participantes da condição crime foram superiores 
aos da condição neutra. No entanto, não existe uma correlação significativa 
entre os níveis de confiança e a precisão das respostas.  
Pela primeira vez na literatura científica, mostrou-se que o reconhecimento de 
indivíduos através do odor corporal é possível (e significativamente acima do 
acaso) em alinhamentos com cinco odores corporais, onde o odor-alvo está 
presente. O ser humano é capaz de fazer a identificação quer numa condição 
emocional, quer numa condição neutra. No entanto, o reconhecimento na 
condição emocional parece ser potenciado, sugerindo que a emoção negativa 
associada a esse evento pode intensificar a recordação do odor em tarefas 
posteriores de reconhecimento. No entanto, apesar destes resultados 
interessantes e promissores, importa realçar que é necessária cautela na 
transposição para o contexto real. Para que o testemunho olfativo seja 
aplicado no terreno, ainda há um longo percurso pela frente. Ainda assim, este 
projeto de investigação demonstrou que o olfato pode ser uma ferramenta útil 
e efetiva em contextos forenses e que merece ser explorado em investigações 
futuras. 
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abstract 

 

 
 
 
The majority of criminal investigations frequently culminates in the identification 
of an offender by the victim. However, it has been shown that eye- and 
earwitnesses are highly fallible, which is proving a topic of concern and 
discussion among forensic investigators and law enforcement agencies. Since 
the research has mainly focused on the senses of sight and hearing, herein we 
proposed a new line of research that aims to study the possibility of olfaction to 
be considered in criminal investigations. Under certain conditions, the 
observations made by victims about the offender's body odor can play a 
decisive role in the investigative procedure. This thesis presents as a new 
research line the "nosewitness identification," intending to investigate (i) the 
ability of humans to identify body odors of strangers in lineups (a paradigm 
similar to that used in eye- and earwitnesses), (ii) the olfactory memory in 
neutral and emotional contexts (crime), (iii) the effects of some system and 
estimator variables in the identification of the culprit odor in lineups. 
Generally, all the presented studies had the same methodology: exposure to 
real videos (crime or neutral) and the simultaneous presentation of a body odor 
that was informed to be from the male seen in the video. After 15 minutes, a 
lineup with odors was presented in which the culprit odor was present or not. 
The methodology was adjusted specifically for each study. Study 1 explored 
the paradigm of eyewitness testimony in an emotional (crime) and a neutral 
context (n = 80), in a forced-choice recognition task (i.e., the culprit odor was 
always present). The results showed that in both conditions, the identification 
was performed above chance level, showing a statistically diference in the 
crime condition performance (68%) compared to the neutral one (45%) (p ≤ 
.05). Study 2 tested the effects of retention interval only in the emotional 
condition (crime). A short retention interval (SRI, 15 minutes) and a long 
retention interval (LRI, 1 week) were used. The results showed a decrease in 
the identification in the LRI condition. In the SRI, participants were able to 
identify the culprit odor well above chance (p ≤ .05). However, after one week, 
the correct identification rate was not different from the probability of chance 
level (p > .05). Study 3 explored the effects of the lineup size on the emotional 
condition. Lineups with 3, 5 and 8 body odors were presented. The results 
showed that the correct identifications were above chance in all conditions (p ≤ 
.05). However, as the lineup increased, the proportion of correct identification 
decreased, suggesting that in small lineups, recognition is more effective. 
Study 4 explored the type of learning (intentional vs. incidental) on the 
emotional condition (crime), with different instructions for each one. The results 
showed no significant differences between conditions, suggesting that the 
olfactory identification did not impaired in function of the instructions and the 
type of learning at the encoding of the culprit odor. The correct identifications in 
both conditions were significantly above chance (p ≤ .05). 
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Study 5 manipulated the presence and the absence of the culprit odor in 
lineups with 5 body odors, in the neutral and emotional conditions. The results 
showed that the olfactory memory seems to work better with lineups where the 
culprit odor was present. Once again, the correct identifications in both 
conditions were significantly above chance level (p ≤ .05), with a higher 
performance at the crime condition, which supports and replicates the results of 
the Study 1. Finally, Study 6 explored the type of lineup (simultaneous vs. 
sequential), manipulating the presence and absence of the culprit odor in both 
conditions (crime and neutral). It was possible to identify the culprit odor well 
above chance (p ≤ .05) in both types of lineup. Moreover, the performance rate 
was higher in lineups where the culprit odor was present.  
Aggregated analyzes were performed for all studies in order to understand the 
effect of variables such as the participants’ sex, the serial position of the culprit 
odor in the lineup, the effects of negative emotions (stress and anxiety) and the 
confidence reported on nosewitness identification. The results revealed no 
differences between sexes in the identification of any condition. With respect to 
the serial position, the results showed a recency effect in the simultaneous 
lineups, but in the sequential lineups the results showed no significant effects, 
probably due to the type of instruction and to the different kind of judgment 
related to each lineup type. With regard to subjective levels of stress and 
anxiety, participants in the emotional condition reported higher levels in all 
measures assessed before and after the task, compared to participants in the 
neutral condition. However, despite the differences, the average levels were 
low, so it can not be inferred that participants experienced strong negative 
emotions that might have affected the identification. Finally, the levels of 
confidence of the participants of the crime condition were higher than in the 
neutral condition. However, there was a non significant correlation between the 
confidence levels and the correct identifications. 
For the first time in the scientific literature it was demonstrated that 
identification of individuals through body odors is possible (and significantly 
above chance) in lineups with five body odors, where the culprit odor is 
present. The human being is capable of identifying either in an emotional 
condition or in a neutral one. However, the identification in the emotional 
condition appears to be enhanced, suggesting that the negative emotion 
associated with this event can strengthen the memory of the odor in later 
recognition tasks. Nevertheless, despite these interesting and promising 
results, some caution in conveying these results to the real context is required. 
For the nosewitness model to be implemented in the field, there is still a long 
way ahead. Still, this research project has shown that smell can be an useful 
and effective tool in forensic contexts and which deserves to be further 
explored. 
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Introdução 
 

O termo crime ilustra qualquer ação que é contrária às normas sociais estabelecidas e 

que atenta contra um ou mais indivíduos (Cusson, 2014). No entanto, a definição deste 

conceito é diferente na Criminologia e no Direito Penal. Enquanto o Direito Penal estuda o 

dever ser do comportamento humano (sendo o crime o que é tipificado pela Lei), a 

Criminologia estuda essencialmente o ser. E, embora o crime seja um conceito sociológico 

cuja definição ainda é alvo de controvérsia entre criminólogos, ele constitui o objeto de 

estudo da Criminologia. Esta é uma ciência interdisciplinar que beneficia do contributo de 

outras fontes do saber (e.g., Psicologia), que auxiliam no entendimento, na prevenção e nos 

meios de atuação com todos os intervenientes de um ato criminoso (Koudela, 2007).  

Quando ocorre um crime, as entidades policiais responsáveis são alertadas e é 

iniciada a investigação criminal (IC), através do processo de recolha de informação. Os 

órgãos de polícia criminal (OPC) deparam-se com vários tipos de evidência, sendo a prova 

testemunhal uma delas. Geralmente, o levantamento da informação passa pelas entrevistas 

das pessoas que testemunharam, sofreram, ou cometeram o crime (embora em Portugal o 

réu não seja obrigado a depor), constituindo uma parte importante do trabalho policial, 

particularmente nas fases iniciais da investigação. 

A prova testemunhal está enquadrada no Código de Processo Penal Português 

(CPPP), no Título II, respeitante aos Meios de Prova, do artigo 128º ao 170º, com 

disposições previstas para cada situação. O enquadramento teórico da presente tese foca-se 

no Capítulo IV, da Prova por Reconhecimento, particularmente no artigo 147º, 

respeitante ao reconhecimento de pessoas. 

 Vários estudos têm demonstrado que a prova testemunhal, em particular a prova por 

reconhecimento, pode ser crucial na falta de outros tipos de evidências (Deffenbacher, 

Bornstein, McGorty, & Penrod, 2008). No entanto, a precisão desse reconhecimento é 

questionável pela elevada incidência de falsas identificações e consequente condenação de 

pessoas inocentes (The Innocence Project, 2014). 

Na tentativa de compreender o ato criminoso e de identificar o(s) seu(s) autor(es), 

vários profissionais e investigadores de todo mundo têm-se dedicado ao estudo de 

variáveis que podem influenciar esse processo de identificação, e à introdução e 
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experimentação de novos paradigmas que possam ter um papel determinante neste 

processo. 

A presente tese alia dois grandes focos de investigação. O primeiro incide na 

Psicologia Forense (PF), em particular na psicologia do testemunho, que tem sido objeto 

de estudo ao longo de várias décadas (e.g., Clifford & Bull, 1978; Loftus, 1979; Loh, 1981; 

Wells, 1978; Whipple, 1915; Yarmey, 1979) e sobre a qual farei uma revisão das 

principais fundamentações, focando nos métodos de identificação e nos respetivos 

mecanismos de memória envolvidos. O segundo foco da tese é o olfato, enquanto 

modalidade sensorial que pode ser considerada na identificação de ofensores ou na recolha 

de informações potencialmente relevantes para a IC. Neste contexto, apresentarei uma 

revisão sobre o sistema olfativo e sobre a memória olfativa, incidindo particularmente no 

reconhecimento de odores corporais, enquanto estímulo evolutivo relevante e com 

possíveis aplicações na PF, estabelecendo um paralelismo com os testemunhos ocular e 

auricular.  

A junção destas duas grandes temáticas levou à criação das hipóteses de trabalho 

para os estudos experimentais aqui apresentados, permitindo explorar a capacidade 

humana no reconhecimento de odores corporais em contexto forense. 

Para uma melhor sistematização da informação, a tese está organizada em três partes. 

Na primeira parte apresento uma revisão da literatura; na segunda, exponho os estudos 

realizados, incluindo as respetivas metodologias, resultados e discussões breves; e, 

finalmente, dedico a terceira parte da tese a uma discussão geral, ao sumário das principais 

conclusões, às limitações inerentes aos estudos. Termino com uma conclusão crítica, 

fazendo menção a eventuais abordagens prospetivas nesta área de investigação, incidindo 

nas potencialidades do olfato, em geral, e dos odores corporais, em particular, na PF. 

Pretende-se que esta tese contribua para o conhecimento científico e que possa 

tornar-se numa ferramenta de trabalho, bem como de pesquisa e de motivação para outros 

investigadores. 

O importante na Ciência não é tanto descobrir novos factos, mas 

sim novas formas de pensar sobre eles (William Lawrence Bragg, 

1890-1971). 
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Capítulo 1 
 

PSICOLOGIA FORENSE: 

Da Investigação Criminal à Psicologia do Testemunho 

 

A PF é uma área de atuação que resulta da interligação entre a Psicologia e o Direito. 

A colaboração entre estas áreas do saber tem vindo a crescer nas últimas décadas e os laços 

estabelecidos entre ambas abrangem uma vasta área de práticas profissionais e de 

investigação empírica (Blackburn, 2006).  

As perícias psicológicas são uma das maiores contribuições da Psicologia no sistema 

judicial (e.g., Gonçalves, Machado, Sani, & Matos, 1999), porque dão resposta aos 

quesitos dos Tribunais, utilizando metodologias, técnicas e instrumentos que só os 

psicólogos detêm. No entanto, o papel dos psicólogos neste contexto rege-se pelas 

concetualizações referentes ao sistema judicial, e não pelas concetualizações da Psicologia 

Clínica. O trabalho do psicólogo forense não passa pelo diagnóstico e/ou tratamento do 

indivíduo. Incide-se, antes, na recolha de informações necessárias para a realização de uma 

perícia que será partilhada com o Tribunal, que é quem a solicita.  

As perícias podem incidir nos ofensores, nos arguidos, ou nas vítimas do alegado 

crime (e.g., Weiner & Hess, 2006; Urra e Mesquista, 1993). No entanto, não obstante a 

importância destas, os contributos e serviços que os psicólogos forenses podem prestar no 

sistema judicial são mais abrangentes, apesar dos desafios que são colocados, 

particularmente em contexto nacional (Gonçalves, 2010; Manita & Machado, 2012; Matos, 

Gonçalves, & Machado, 2011). 

A definição operacional da PF pode ser determinada pelas interações existentes entre 

a Psicologia e o Direito (Hess, 2006). Assim, segundo Hess (2006), a PF incide-se em três 

domínios: (i) a psicologia na lei, (ii) a psicologia pela lei, e (iii) a psicologia da lei. No 

primeiro domínio, os psicólogos que trabalham em contextos legais devem ser dotados de 

conhecimentos sobre as legislações sobre as quais atuam, assim como devem estar cientes 

dos princípios éticos que regulam o exercício da PF e que diferem da prática clínica ou 

experimental (e.g., inexistência do princípio da confidencialidade). No segundo domínio, 

os psicólogos exercem a PF em diversos contextos e devem estar cientes da influência da 

lei na delimitação das suas práticas, seja na prática clínica, nas universidades, ou em 
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contexto de investigação. O terceiro domínio, a psicologia da lei, estuda os procedimentos 

legais e as suas consequências sob o ponto de vista psicológico (i.e., que consequências 

traz a aplicação da lei). E é neste último domínio que se tem assistido a um interesse 

crescente por parte dos investigadores, psicólogos forenses, e demais profissionais ao 

serviço da justiça. Um exemplo clássico de estudo é a administração de alinhamentos 

policiais (e.g., Kassin, 1998; Lindsay & Wells, 1985; Wells et al., 1998), cujos 

procedimentos podem influenciar as ações dos intervenientes do crime (e.g., vítimas, 

policiais), enviesar a identificação e, consequentemente, comprometer o curso normal da 

investigação.  

Apesar desta ligação, são várias as diferenças que os profissionais da Psicologia e do 

Direito devem atender (Hess, 2006) quando trabalham em conjunto no contexto judicial. 

Na Tabela 1 é possível conhecer as principais diferenças.  

Tabela 1. Diferenças epistimológicas entre a Psicologia e o Direito. [Traduzido de Hess, 2006, pp. 43-44]. 

Dimensão Psicologia Direito 

Epistimológica Objetividade: presume-se uma aproximação 
progressiva da verdade. Qualquer viés na 
teoria ou na investigação é assumido como 
um fator que pode ser importante em 
teorias concorrentes e que é descoberto por 
críticas rigorosas e determinado ser falso ou 
verdadeiro através da replicação. 

Advocacia: A verdade num caso vai ser 
determinada pela advocacia vigorosa de factos 
fortes que são consistentes com a lei. 

Natureza da lei Descritiva: A pesquisa irá revelar a ordem 
natural ou as relações legais entre as 
variáveis, idealmente realizadas através de 
uma fórmula ou por tipologias que são 
preditivas do comportamento. 

Prescritiva: A lei direciona o comportamento, 
delimitando o que é prescrito ou banido, e 
autoriza a punição para reforçar as prescrições. 

Conhecimento  Empírico: baseado em dados nomotéticos ou 
normativos recolhidos através de 
metodologias descritas com detalhes 
suficientes para a replicação posterior. 

Racional: Baseado em dados ideográficos ou 
detalhados nos quais as similaridades entre os 
casos e a lógica da lei suportam um 
determinado argumento. 

Metodologia Experimental: controlo através de desenhos 
experimentais ou regressões estatísticas que 
permitem a eliminação de hipóteses rivais 
para que as conclusões possam ser 
deduzidas sobre as variáveis investigadas. 

Método de casos: análise de detalhes sobre o 
caso que permite ao investigador fazer 
paralelismos com outros casos ou construir a 
narrativa que engloba detalhes sobre um todo. 

Critério Conservador: p ≤ .05, ou que os resultados 
ocorram menos de uma vez em cada vinte, 
para serem aceitáveis. 

Expediente: Para resolver um caso, o critério 
pode ser a preponderância ou mais de 50%; 
claro ou convincente (mais de 75%) ou sem 
qualquer dúvida (mais de 90%) do peso das 
evidências para produzir um veredicto. 

Princípios Exploratório: encoraja a multiplicidade de 
teorias que são falsificáveis ou que podem 
ser testadas e consideradas em falta. 

Conservador: a teoria predominante num caso 
prevalece baseado na coerência dos factos, 
tidos em conta em casos precedentes. 

Abrangência do 
comportamento 
no tribunal 

Limitado: restrito a regras e às questões dos 
advogados ou do juiz. 

Alargado: pode introduzir uma variedade de 
provas numa sequência desejada que possa 
resultar numa apresentação bem-sucedida do 
caso. 
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Atendendo às diferenças expostas, convém realçar que a avaliação do 

comportamento humano nos vários domínios da justiça, particularmente em fases pré-

sentenciais, teve origem em investigações laboratoriais e empíricas (Bartol & Bartol, 1999) 

que, na atualidade, ainda continuam a ser exploradas. Aliando as práticas da Psicologia às 

concetualizações do Direito, os investigadores têm-se debruçado particularmente no 

testemunho, na sugestionalibilidade e na falibilidade da memória, temas com especial 

relevância no contexto judicial e que serão um dos focos desta tese. 

 

1.1. Investigação criminal  

Quando se fala em IC, fala-se necessariamente na ocorrência de um facto punível ou 

crime. Segundo Correia (2011), o crime é um fenómeno universal, porque existe em todas 

as civilizações, e é contínuo uma vez que existem registos de atos criminosos desde 

sempre. Apesar de não ser um fenómeno uniforme devido à existência de diferenças 

culturais, pode falar-se em “internacionalização da criminalidade” (Campos, 1998), 

permitindo uma abordagem mais direta e ampla, e um melhor entendimento sobre a 

criminalidade a nível global. 

Segundo o artigo 1º da Lei de Organização da Investigação criminal (LOIC, Lei 

49/2008 de 27 de Agosto), a IC é definida como: 

 O conjunto de diligências que, nos termos da lei processual 

penal, visam averiguar a existência de um crime, determinar os 

seus agentes e a sua responsabilidade, e descobrir e recolher 

provas, no âmbito do processo. 

A direção da investigação cabe à autoridade judiciária (AJ) competente em cada fase 

do processo, a qual é assistida pelos OPC. Estes, logo que tomem conhecimento de 

qualquer crime, comunicam-no ao ministério público (MP) no mais curto prazo de tempo, 

sem prejuízo de, no âmbito do despacho de natureza genérica previsto no n.º 4 do Art.º 270 

do CPPP, deverem iniciar de imediato a investigação e, em todos os casos, praticar os atos 

cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova (art.º 2, n.º 3 da LOIC). 

As investigações e os atos delegados pelas AJ são realizados pelos funcionários 

designados pelas entidades dos OPC, no âmbito da autonomia técnica e tática necessária ao 

exercício dessas atribuições. Os OPC impulsionam e desenvolvem as diligências 
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legalmente admissíveis, sem prejuízo da AJ poder, a qualquer altura, evocar o processo, 

fiscalizar o seu progresso e legalidade, e nele instruir sobre a efetivação de quaisquer atos 

(artigo 2.º, n.º 7 da LOIC). 

O objetivo da IC consiste, assim, em descobrir e compreender a relação entre o ato e 

o autor, em reunir todas as provas, em fazer a reconstituição dos factos e em determinar o 

autor do crime. Em suma, pretende dar resposta às seis questões basilares da IC (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Questões-chave da investigação criminal. 

 

Para responder a estas questões, a IC recorre a várias ciências que se baseiam em 

procedimentos técnicos e científicos e que podem contribuir para uma visão aprofundada 

de um determinado evento (Duarte, 2002). Desta forma, a IC é abrangente e 

multidisciplinar. 

Na dinâmica da IC, exposta nas Figuras 2 e 3, podemos apontar algumas fases em 

que o psicólogo forense pode intervir de forma direta e/ou indireta. Na Figura 2, a recolha 

da prova material e da prova pessoal pode contar com o auxílio de psicólogos forenses. Em 

alguns países, aquando da ocorrência de um crime (geralmente homicídios), a equipa de IC 

já conta com um psicólogo que pode ajudar nas entrevistas às vítimas e testemunhas, junto 

dos elementos policiais, ou na prestação de outros serviços (e.g., autópsia psicológica, 

apoio psicológico imediato após situações de crime extremamente violentas) (e.g., Kurke 

& Skrivner, 2013). Além disso, podem ajudar na reconstrução do crime e na elaboração de 

perfis criminais (e.g., Canter, 2000; Turvey, 2011) – importantes para o direcionamento e 

desenvolvimento da investigação – e podem intervir, enquanto peritos ou consultores, nas 

entrevistas e interrogatórios subsequentes (Figura 3), auxiliando os OPC e ajustando as 

técnicas de acordo com as características dos entrevistados/ interrogados (i.e., de acordo 

com o perfil estabelecido) (e.g., Gudjohnson, 2003).  

 

Questões-chave da  

Investigação Criminal 

 

Quem? O quê? Onde? Quando? Como?  Porquê? 
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Figura 2. Dinâmica da investigação criminal, desde a ocorrência de um facto punível, até à hipótese final do 

suspeito. [Adaptado de Duarte, 2002]. 
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Figura 3. Dinâmica da investigação criminal, desde o estabelecimento de um suspeito (hipótese final), até à 

identificação do autor do facto punível. [Adaptado de Duarte, 2002]. 
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1.2. Psicologia do Testemunho: introdução à prova testemunhal - prova 

por reconhecimento (ocular e auricular) 

Segundo Wells & Loftus (2003), um processo criminal é uma tentativa de 

reconstrução de um evento passado, com base nas evidências disponíveis. Portanto, uma 

vítima e/ ou testemunha de um crime pode ser considerada uma evidência e usada como 

prova em tribunal (Odinot & Wolters, 2006; Sauer, Brewer, Zweek, & Weber, 2010).  

De uma forma genérica, as informações facultadas pelas testemunhas passam por 

dados gerais, tais como a roupa do ofensor, a cor e marca do carro, a descrição de objetos e 

do local, ou até de possíveis diálogos (Wells & Olson, 2003). Por serem uma fonte de 

informação, as testemunhas são fundamentais na ausência de outras evidências físicas 

incriminatórias (Deffenbacher et al., 2008) e, muitas vezes, representam o único meio 

disponível para identificar o autor do crime e sujeitá-lo a uma pena legal (e.g., 

Deffenbacher et al., 2008; Kebbell & Milne, 1998; Wells & Olson, 2003). No entanto, não 

significa que a informação de que disponham possa ser realmente útil ou estar correta.  

A testemunha, na qualidade de vítima ou observadora do acontecimento, é chamada 

a relatar o crime que presenciou. Com o intuito de proceder a uma identificação do ofensor 

e depor acerca do acontecimento, a testemunha é convocada em várias fases do processo. 

A primeira fase pode decorrer no local do crime ou na esquadra, perante os agentes 

policiais. Aqui, a testemunha é solicitada a descrever o ocorrido, o suposto autor e, em 

alguns casos, pode analisar algumas fotografias de suspeitos. Numa fase subsequente, a 

testemunha pode ter que fazer a prova por reconhecimento, através de um alinhamento 

policial, a partir do qual terá que identificar (ou não) o suspeito dentre um conjunto de 

indivíduos (Brewer & Wells, 2006; Brewer & Wells, 2011). Se a testemunha realizar uma 

identificação, esta decisão irá certamente dirigir a IC e, em último caso, influenciar a 

opinião dos jurados e/ ou do juiz. A composição do alinhamento deverá tem em conta as 

características descritas pela testemunha na primeira abordagem feita pelas autoridades 

policiais, de forma que os elementos do alinhamento partilhem essas características (e.g., 

Darling, Valentine, & Memon, 2008; Fitzgerald, Price, Oriet, & Charman, 2013; 

Tunnicliff, & Clark, 2000). Posteriormente, a testemunha pode ser chamada no decorrer do 

julgamento, onde o juiz pode avaliar a precisão das informações relatadas por ela e 

determinar se o contexto do crime lhe permitiu reter ou não a identificação do ofensor. A 

credibilidade da testemunha estará a ser avaliada e determinará a sentença do ofensor. 
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Apesar de as testemunhas oculares deterem um papel de relevo no contexto 

judicial, também existem casos em que as testemunhas auriculares desempenharam um 

papel determinante na resolução de crimes. Embora na grande maioria dos casos, a vítima 

tenha visto o ofensor, noutros isso não aconteceu, e a voz ou outra informação auditiva 

pode ser uma pista importante. Considera-se uma testemunha auricular aquela que ouviu o 

ofensor, mas não o viu por diferentes razões (e.g., condições de obscuridade, ofensores 

mascarados, telefonemas obscenos, pedidos de resgate). Contudo, a precisão destas 

testemunhas também é questionável (e.g., Sherrin, 2015; Mullenix et al., 2011; Broeders & 

Van Amelsvoort, 1999). 

A experiência das pessoas em reconhecerem vozes familiares (e.g., família, amigos, 

políticos) criou a ideia de que o reconhecimento através da voz é muito preciso e claro 

(Hammersley & Read, 1996). Contudo, vários estudos têm mostrado resultados 

contraditórios em relação ao reconhecimento de vozes familiares, revelando que nem 

sempre se é capaz de identificar vozes de pessoas da própria família (McClelland, 2008).  

A validade de uma testemunha auricular no sistema judicial é ainda limitada (Solan 

& Tiersma, 2003), embora a identificação por voz seja tratada como uma prova direta de 

identificação na atualidade (Stern, Mullennix, Corneille, & Huart, 2007), e um pouco por 

todo o mundo (Hollien, 2012). Ainda assim, a memória de vozes, comparada com a 

memória visual, é uma área de investigação negligenciada (e.g., Wilding, Cook, & Davis, 

2000; Cook & Wilding, 1997). O facto de a precisão das testemunhas auriculares ser 

discutível incide-se na falta de metodologia específica. Alguns autores apontam que a 

identificação de vozes não deve ser um espelho da identificação ocular e que, por essa 

razão, é necessário investir e explorar procedimentos diferentes (Hollien, 2002; Hollien, 

Bennett, & Gelfer, 1983). 

 Independentemente de poder tratar-se de uma testemunha ocular ou auricular, ao 

longo de todo o processo judicial, a fiabilidade da testemunha é colocada em causa. Isto 

acontece porque, à semelhança das provas físicas, o traço mnésico também pode ser 

contaminado, perdido, destruído ou produzir resultados que podem levar a uma 

reconstrução incorreta ou imprecisa dos factos (Wells & Loftus, 2003), culminando numa 

identificação errada. Deste modo, a fiabilidade do testemunho pode ser afetada por dois 

tipos de variáveis, que serão abordadas numa secção adiante: variáveis de sistema, que 

são aquelas que podem ser controladas pelo sistema judicial, e variáveis estimadoras, que 
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dizem respeito às variáveis que estão fora do controlo do sistema judicial e que só podem 

ser estimadas (e.g., Ahola, 2012; Brewer & Wells, 2006; Cutler, Penrod, & Martens, 1987; 

Deffenbacher et al., 2008; Wells, 1978; Wells & Loftus, 2003).  

No CPPP, no artigo 147º, é reconhecida a prova por reconhecimento, como meio de 

prova. Apesar da sua vasta aplicação, apresenta elevadas taxas de erro (cerca de 75%) 

(Busey & Loftus, 2007; The Innocence Project, 2014). Estes erros, designados de falsos 

positivos, acontecem quando a testemunha identifica um suspeito que não é, na realidade, o 

ofensor do crime que presenciou (Wells & Olson, 2003) e devem-se à qualidade da 

memória dos eventos, particularmente na fase da recuperação da informação (e.g., Kneller, 

Memon, & Stevenage, 2001). Há estudos que têm apontado variáveis como o stresse, o 

nível de violência ou a presença de armas, como sendo responsáveis pela diminuição da 

fidelidade das testemunhas oculares e pelos erros na identificação (Berhman & Davey, 

2001; Christianson, 1992a; Steblay, 1992). 

Por outro lado, a memória de uma testemunha divide-se na memória para detalhes 

centrais (e.g., ofensor) e na memória para os detalhes periféricos (e.g., contextuais). Para 

testar ambas, deve-se ter em conta que se trata de processos cognitivos diferenciados, isto 

é, a identificação do ofensor é um teste de reconhecimento que requer que a testemunha 

escolha uma entre várias opções, enquanto a memória para os detalhes periféricos pode ser 

uma tarefa de recordação ou de reconhecimento. Esta diferenciação mnésica pode dever-se 

às diferenças de armazenamento da informação (e.g., Loftus, 1971). 

Os tipos de informação que as testemunhas podem facultar podem ser caracterizados 

em domínios específicos de estudo (Figura 4). Como já vimos, uma parte importante da IC 

é reunir toda a informação possível sobre o crime. Para tal, devem ser consideradas as 

informações no momento da codificação, da recordação e do reconhecimento.  

 

  Recordação Reconhecimento 

 

Testemunhas 

oculares 

 

 

Recordação do evento 

 

Descrição da face 

 

Alinhamento de faces 

(reconhecimento de faces) 

 

 

Testemunhas 

auriculares 

 

Recordação do 

conteúdo 

 

Descrição da voz 

 

Alinhamento de vozes 

(reconhecimento de vozes) 

 

 
Figura 4. Domínios de informação úteis no processo de IC. 
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Importa salientar que, em todas as fases em que a vítima e/ ou testemunha é ouvida, é 

crucial atentar à forma como irão ser colocadas as questões ou que tipo de entrevista ou 

abordagem utilizar, de forma a evitar enviesamentos e interferências que, como veremos de 

seguida, podem comprometer não só a identificação do ofensor como todo o processo 

subsequente. 

 

1.3. Os processos psicológicos básicos inerentes ao testemunho 

A sensação, a perceção, a atenção e a memória são processos psicológicos básicos 

intrínsecos ao indivíduo e constituem a base de qualquer testemunho. Embora se tratem de 

processos diferenciados, não podem ser vistos de forma estanque, porque todos se 

interligam e influenciam entre si. No entanto, para o propósito desta tese, incidir-me-ei 

particularmente nos dois últimos. 

Segundo Shacter (1999), a memória é paradoxal. Por um lado, forma a base do que 

cada indivíduo é e do que experienciou ao longo da vida; por outro, é um processo 

dinâmico, sensível às interferências e é seletivo. Quando se procede à evocação de um 

determinado evento, não se relata os factos exatamente da forma como aconteceram, mas 

antes como o resultado da perceção que o indivíduo tem da realidade. Trata-se de um 

processo de reconstrução, em que o indivíduo ocupa as lacunas na memória com nova 

informação, baseado em estereótipos, esquemas, influências externas e experiências 

anteriores. Ao fazer isto, ainda que de forma inconsciente, estará a formar uma nova 

realidade, adulterando o evento original. A explicação para este fenómeno pressupõe o 

entendimento da memória humana, que é caracterizada por três processos fundamentais: a 

codificação, o armazenamento e a recuperação (Reisberg, 2010). A codificação é o 

processo que tem lugar quando é adquirida nova informação, que precisa de ser convertida 

em algo com significado para que possa ser armazenada. A codificação visual, por 

exemplo, é feita quando formamos memórias de caras de pessoas, enquanto as memórias 

auditivas são codificadas acusticamente (e.g., Nevid, 2003). No entanto, a mera exposição 

a um estímulo não resulta numa memória de qualidade e é por essa razão que a atenção 

desempenha um papel decisivo na codificação e armazenamento da informação. 

 Quando a atenção é focada num determinado estímulo, seja por ser mais saliente ou 

contrastante em relação ao ambiente ou a estímulos concorrentes, a quantidade de 

informação que a testemunha fornecerá sobre o evento será reduzida (Nevid, 2003). Ao 
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dar-se atenção a um estímulo durante o processo de codificação isso aumentará a memória 

futura para esse estímulo (Mulligan & Brown, 2003). No entanto, e como consequência, a 

testemunha recordará menos detalhes quando estiver a prestar declarações sobre o evento.  

Assim, o armazenamento refere-se ao processo de retenção da informação codificada na 

memória, e a recuperação é o acesso a essa informação num momento posterior.  

No contexto da IC, é relevante mencionar que somente a recuperação pode ser alvo 

de controlo induzido por terceiros. Por essa razão, é fundamental, para quem está em 

contacto com as vítimas/ testemunhas, determinar o melhor método de recolha de 

informação, atendendo a que a memória é um processo sujeito a interferências. 

 

1.4. Falibilidade e sugestionabilidade da memória 

Schacter (1999) identificou sete características da memória que a tornam falível: 

transitoriedade, distração, bloqueio, falsas atribuições, sugestionabilidade, viés, e 

persistência. As primeiras três são sinais de omissão e ocorrem em diferentes estágios do 

processo mnésico. Se não é dada atenção a uma determinada informação (distração), ela 

não entra na memória, e para uma unidade de informação ser codificada vai depender, 

entre outros fatores, do nível de stresse emocional experienciado durante um evento. A 

transitoriedade reflete-se numa falha no armazenamento da memória: com a passagem do 

tempo ocorre um esquecimento gradual, suscetível a interferências. Finalmente, o bloqueio 

ocorre numa fase de recuperação. Embora a informação possa ser armazenada na memória, 

nem sempre é possível recordá-la.  

As características seguintes, enunciadas por Shacter (1999) são de comissão. As 

falsas atribuições envolvem atribuir a um item na memória uma fonte incorreta. A 

sugestionabilidade significa que a memória pode ser afetada por influências externas, e o 

enviesamento reflete o facto de a memória ser moldada pelo conhecimento da própria 

pessoa, envolvendo as suas crenças e expectativas. Por fim, a persistência é explicada 

como a vontade de um indivíduo querer esquecer algo, o que, contraditoriamente, faz com 

que a memória seja ainda mais vincada. 

Um tipo específico de erro que pode ocorrer naturalmente na memória é a confusão 

da fonte. De acordo com a “teoria da monitorização da fonte” (Johnson, Hashtroudi, & 

Lindsay, 1993), é possível que, por vezes, se confunda algo que foi imaginado com algo 

que foi realmente experienciado. Estudos revelam que o simples ato de imaginar um 
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evento aumenta a probabilidade de perceber esse evento como real (e.g., Garry & 

Polascheck, 2000; Garry, Sharman, Wade, Hunt, & Smith, 2001).  

No testemunho ocular, esta confusão da fonte pode levar a erros, quer na recordação 

de eventos quer na identificação de suspeitos. Tomemos como exemplo o caso ilustrativo 

do psicólogo Donald Thomson, que foi acusado de violação com base numa vítima que o 

descreveu detalhadamente (Cromie, 1996). A vítima tinha visto uma entrevista com 

Thomson na televisão (ironicamente sobre a distorção da memória) e confundiu as suas 

recordações com o violador que a atacou pouco depois de ela ter visto a entrevista. Uma 

vez que Thomson tinha um álibi forte, as queixas foram retiradas.  

Um outro exemplo, mas com consequências negativas, é o caso de Maryland vs. 

Bloodsworth, em 1984 (The Innocence Project, 2015). Bloodsworth foi condenado por 

agressão sexual e assassínio de uma menina de 9 anos. Tornou-se suspeito devido à sua 

aparência que era semelhante aos sketches apresentados pela polícia e baseados na 

memória de cinco testemunhas. Devido à similaridade, uma testemunha identificou-o num 

alinhamento de fotografias e, no julgamento, todas as testemunhas afirmaram tê-lo visto 

com a vítima. Com base nesta identificação, Bloodsworth foi condenado à pena de morte. 

Contudo, oito anos mais tarde, um teste de ADN provou que ele não podia ter sido o 

ofensor porque não correspondia ao sémen encontrado na roupa interior da vítima, tendo 

sido imediatamente libertado. Embora o ADN o tenha excluído, muitas pessoas 

permaneceram convencidas da sua culpa. Afinal, cinco testemunhas tinham-no identificado 

como sendo o ofensor. No entanto, dezanove anos depois, o verdadeiro criminoso foi 

encontrado. Este caso ilustra que múltiplas testemunhas podem estar erradas e que o nível 

de persuasão da identificação por parte destas pode ter consequências negativas.  

Infelizmente estes exemplos não são casos únicos. A maioria das condenações nas 

últimas décadas envolveu erros de identificação (e.g., Gross, Jacoby, Matheson, 

Montgomery, & Patil, 2005; Innocence Project, 2014), como resultado de distorções da 

memória causadas pelo foco de atenção na arma (e.g., Fawcett, Russell, Peace, & Christie, 

2013), por elevados intervalos de retenção (e.g., Ebbesen & Rienick, 1998; Poole & White, 

1993), pelo viés da raça (e.g., Meissner & Brigham, 2001), por sugestões de fontes 

externas, como instruções enviesadas na administração dos alinhamentos (Clark, 2005), ou 

por influências de co-testemunhas (Skagerberg & Wright, 2008).  
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Ao nível da entrevista e do interrogatório, uma simples questão mal colocada ou o 

uso incorreto de palavras pode ser o suficiente para modificar o relato dos factos 

observados. Ao sentir-se pressionada de alguma forma, a testemunha será mais 

sugestionável (Bain, Baxter & Ballantyne, 2007). Pessoa (1913, p. 58) afirma que:  

Há perguntas concebidas por tal forma que colocam o depoente 

na necessidade de optar por uma de duas hipóteses que lhe são 

apresentadas. Há perguntas concebidas de maneira a levar 

implícitamente a testemunha a aceitar como verdadeiros certos 

factos.  

Frequentemente as testemunhas são questionadas com perguntas sugestivas (Clarke 

& Milne, 2001; Wheatcroft, Wagstaff, & Kebbell, 2004) que têm o potencial de alterar a 

sua memória (Loftus & Palmer, 1974). Além disso, elas discutem as suas experiências com 

outras testemunhas (Paterson & Kemp, 2006; Skagerberg & Wright, 2008), o que, por si 

só, também influencia a qualidade das informações facultadas. 

 

1.4.1. Falsas memórias  

Uma falsa memória é um fenómeno psicológico no qual a pessoa se recorda de algo 

que não aconteceu na realidade. Loftus and Pickrell (1995) realizaram experiências em que 

implantaram eventos autobiográficos falsos na memória de pessoas, provando que é 

possível criar memórias de eventos que nunca ocorreram. Estudos subsequentes mostraram 

que este efeito não é restrito a eventos mundanos, como os apresentados pelos autores 

supracitados (e.g., perder-se num centro comercial). Porter, Yuille e Lehman (1999) 

verificaram que 26% dos participantes recordaram falsamente terem sido atacados por um 

animal, e Heaps e Nash (2001) constataram que 37% dos participantes se recordaram de 

quase terem sido afogados na infância, sendo essa memória falsa. 

As falsas memórias podem ser originadas de forma espontânea (origem interna) ou 

de forma implantada (origem externa). As que provêm espontaneamente podem ser 

explicadas com base nos três estádios da memória (Reisberg, 2010). Durante a aquisição/ 

codificação, quando o sujeito perceciona os factos, fá-lo com base em atribuições sociais, 

nas suas crenças, preconceitos e expectativas. Isto faz com que o indivíduo já adquira a 

informação de uma forma enviesada. Ao nível do armazenamento, o indivíduo pode 
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reorganizar a informação já armazenada, sendo que essa reelaboração alterará o registo dos 

factos observados inicialmente, sem que se aperceba. Na recuperação, o problema surge 

com a influência de variáveis como as crenças e as expectativas do sujeito, onde este faz a 

evocação da informação de forma enviesada.  

Quanto às memórias implantadas, estas decorrem de uma sugestão externa ao sujeito 

(e.g., questões sugestivas, informação enganosa), podendo existir ou não intenção por parte 

de quem implanta essa memória. Durante o processo, é possível que o sujeito se esqueça 

da fonte de informação, deixando-se influenciar de forma inconsciente pelas informações 

adicionais e erróneas (Loftus & Palmer, 1974; Loftus & Pickrell, 1995). 

É de realçar que, apesar da elevada frequência deste fenómeno, é possível reduzir a 

sua ocorrência quando se utiliza a entrevista cognitiva melhorada (Fisher, Brennan, & 

McCauley, 2002; Holliday et al., 2012).  

 

1.4.2. Memória sob stresse 

Existem evidências de que a emoção promove a memorização do conteúdo da 

informação (D’Argembeau, 2007; Kesinger, 2007; Talarico, Bemtsen, & Rubin, 2009), 

uma vez que estímulos com carga emocional parecem ser mais facilmente recordados 

(Albuquerque & Santos, 2000). Alguns estudos sugerem que quanto maior for o grau de 

importância que o sujeito dá ao acontecimento, maior é a probabilidade desse evento ser 

relembrado (e.g., Levine & Edelstein, 2009). No entanto, o efeito da emoção na memória é 

alvo de controvérsia entre investigadores. 

A memória para eventos particulares pode ser influenciada pelos níveis de stresse 

experienciados pela pessoa durante o evento (Christianson, 1992; Deffenbacher, Bornstein, 

Penrod, & McGorty, 2004). Todavia, a forma como o stresse afeta a memória permanece 

uma questão em debate. Por um lado, há evidências que o stresse experienciado durante 

um evento prejudica a memória desse evento (Brainerd, Stein, Silveira, Rohenkohl, & 

Reyna, 2008; Deffenbacher et al., 2004; Valentine & Mesout, 2009). Por outro, há estudos 

que demonstram que o stresse aumenta a memória, pelo menos para os detalhes centrais do 

evento (e.g., Heuer & Reisberg, 1992; Houston, Clifford, Phillips, & Memon, 2013).  

O impacto que o stresse pode ter na memória parece estar relacionado com a menor 

acuidade na recordação e no reconhecimento de detalhes. Alguns investigadores afirmam 

que níveis equilibrados de stresse e de ansiedade podem fomentar a atenção e a memória 
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(Easterbrook, 1959). Em contrapartida, níveis mais altos de stresse podem ter um efeito 

negativo, pois debilitam a cognição, limitam a atenção aos estímulos circundantes que mais 

se destacam, como a existência de uma arma (Steblay, 1992), e originam a erros de 

identificação (Garcia-Bajos & Migueles, 1999; Reisberg & Heuer, 2004, 2007). Desta 

forma, uma testemunha recordar-se-á menos de um acontecimento altamente stressante 

comparativamente com um acontecimento com menor grau de stresse envolvido.  

Um dos pontos em discussão para esta variabilidade de resultados é a possibilidade 

de o stresse ser uma variável intrínseca ao sujeito e, por isso, subjetiva. Isto significa que a 

intensidade com que os sujeitos mais vulneráveis experienciam o stresse pode ter um efeito 

diferente daqueles que são mais resilientes à sua ação (Reisberg & Heuer, 2007).  

Embora a maioria dos peritos no testemunho ocular concorde que níveis elevados de 

stresse prejudicam a precisão da testemunha (e.g., Kassin, Tubb, Hosch, & Memon, 2001), 

outros afirmam que esta perspetiva é simplista e redutora, uma vez que existem inúmeros 

fatores que podem determinar efeitos diferenciados do stresse emocional (Christianson, 

1992). Além disso, ainda que a emoção possa promover a recordação de um dado evento, 

isso não assegura a precisão da memória para todos os detalhes desse mesmo evento. 

 

1.4.3. A memória depois de eventos intervenientes  

Testemunhar um crime é um processo que terá que ser repetido várias vezes, uma 

vez que as testemunhas são frequentemente solicitadas a deporem em múltiplas ocasiões 

(e.g., Ashton, Brown, Senior, & Pease, 1998; Goodman & Quas, 2008; Odinot, Wolters, & 

Lavender, 2009).  

As tentativas repetidas de recuperação de informação da memória podem ter efeitos 

positivos ou negativos. Sob uma perspetiva positiva, alguns estudos demonstraram que a 

repetição torna a informação mais resistente ao esquecimento e ao questionamento 

sugestivo (e.g., Ebbesen & Rienick, 1998; Memon, Zaragoza, Clifford, & Kidd, 2010; 

Shaw, Bjork, & Handal, 1995), e pode ajudar as vítimas a recordarem informações 

importantes (Chan, McDermott, & Roediger, 2006). As testemunhas podem, ainda, facultar 

informação nova que não foi reportada anteriormente (um fenónomeno conhecido como 

reminiscência) (e.g., Payne, 1987; Turtle & Yuille, 1994), resultando em hipermnésia 

(Payne, 1987). Assim, a quantidade de informação recordada durante uma entrevista 
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subsequente é maior do que o total de detalhes recordados durante a entrevista inicial (e.g., 

Dunning & Stern, 1992).  

Em contrapartida, as repetições podem ter um efeito negativo. A memória para 

detalhes que não é recuperada durante uma fase inicial pode sofrer um fenómeno 

designado de “esquecimento induzido pela recuperação” (Anderson, Bjork, & Bjork, 

1994). Vários estudos têm demonstrado este fenómeno em contexto de testemunho ocular 

(e.g., MacLeod, 2002; Migueles & García-Bajos, 2007; Pica, Pierro, Bélanger, & 

Kruglanski, 2014; Shaw et al., 1995). Além disso, também tem o potencial de introduzir 

erros na memória original (Turtle & Yuille, 1994) e pode aumentar a probabilidade de 

confusões da fonte, tornando a memória mais vulnerável a sugestões de fontes externas 

(e.g., Chan, Thomas, & Bulevich, 2009).  

 

1.5. Credibilidade e fiabilidade das testemunhas 

Verificou-se anteriormente que a memória das testemunhas é suscetível a alterações 

devido a um conjunto de fatores intrínsecos e extrínsecos que têm consequências no 

processo de IC e na prossecução judicial. Neste contexto, a psicologia do testemunho 

incide-se na credibilidade e na fiabilidade da testemunha.  

 A credibilidade reflete judicialmente o valor do depoimento. Geralmente, quanto 

mais credível for considerada a testemunha, mais o seu depoimento é tido em consideração 

(Boyce, Beaudry, & Lindsay, 2007). No entanto, este pode ser verdadeiro ou falso, e se for 

falso, pode ser intencional ou não. A fiabilidade, por seu lado, é um construto que inclui as 

perceções do sujeito, a atenção consciente e o testemunho que é construído através de 

falsas memórias, já abordadas anteriormente. A fiabilidade provém do modo como o 

sujeito interage, das atitudes que evidencia e da sua postura perante o tribunal. De acordo 

com Poiares & Louro (2012, p. 110): 

Se a credibilidade corresponde […] a um traço, que pode resultar 

do contexto social – ou sócio-económico, ou profissional –, que o 

juíz assimila ou não, já a fiabilidade decorre mais da forma como 

comunica, da postura, da atitude, do saber-estar do depoente na 

cena judicial”.  
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Segundo os mesmos autores, a aplicação da Lei consolida-se na análise e distinção 

entre a fiabilidade de um testemunho e a credibilidade de quem o relata. 

Uma variável que a literatura científica tem apontado e que parece estar 

correlacionada com a precisão da identificação feita pelas testemunhas é a confiança 

subjetiva e auto-relatada das mesmas (metamemória). A confiança pode ser medida de 

forma oral ou escrita e representa a certeza na identificação numa escala quantitativa e/ou 

qualitativa (e.g., de 0 a 100%, ou de nada confiante a completamente confiante). No 

entanto também pode ser analisada através da paralinguística e das expressões faciais e 

corporais (Leippe, 1994). A precisão destes julgamentos de metamemória pode ser 

detetada através da análise da relação entre a predição feita pela vítima (o quão certa está) 

e o seu desempenho. Vários autores têm demonstrado que estes preditores estão 

geralmente corretos, mas existem outros que revelam correlações pequenas ou mesmo 

inexistentes (Bothwell, Deffenbacher, & Brigham, 1987; ver Krug, 2007 para uma 

revisão). Por exemplo, alguns estudos sobre o reconhecimento em alinhamentos com alvo-

presente têm revelado uma fraca correlação entre a confiança da testemunha e a precisão 

da sua resposta (e.g., Leippe & Eisenstadt, 2014), enquanto outros encontraram uma 

relação relativamente forte usando o mesmo tipo de alinhamentos (Brewer & Wells, 2006; 

Sauer, Brewer, Zweck, & Weber, 2010).  

Embora a maioria das investigações nesta área tenha vindo a debruçar-se no contexto 

de alinhamentos, a relação entre a confiança e a precisão também é importante no contexto 

de memória de eventos. Alguns investigadores verificaram que a relação entre a confiança 

e a precisão é alta no contexto de recordação livre, mas baixa no contexto de questões 

dirigidas (e.g., Allwood, Innes-Ker, Holmgren, & Fredin, 2008; Knutsson, Allwood, & 

Johansson, 2011). 

 

1.5.1. Falsos testemunhos: conscientes e inconscientes  

A propósito da precisão das testemunhas no contexto judicial, importa fazer a 

distinção entre a precisão de um testemunho e a honestidade da testemunha. A precisão 

refere-se ao resultado, que pode ser correto ou incorreto (erro e engano). Há casos em que 

a testemunha pode (querer) relatar a verdade, mas não consegue fazê-lo devido, por 

exemplo, a problemas na memória, a uma entrevista desadequada ou a técnicas fracas e 

enviesadas de identificação e de reconhecimento de suspeitos. Por outro lado, a testemunha 
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pode distorcer de forma intencional os factos para se proteger a si própria ou alguém e, 

nesses casos, fala-se em mentira ou engano (Annon, 1988; Bensi, Gambetti, Nori, & 

Giusberti, 2009). Deste modo, é necessário distinguir entre depoimentos em que a 

testemunha não quer relatar a verdade dos factos, distorcendo-a intencionalmente, e 

depoimentos onde distorce os factos de forma inconsciente, isto é, sem ter intenção de o 

fazer.  

Assim, os falsos testemunhos podem ser conscientes e inconscientes. Na Figura 5, 

podemos ver uma diferenciação entre as possíveis fontes de um falso testemunho. Segundo 

Sporer (2008), o erro e o engano encontram-se dispostos ao longo de um contínuo de 

intencionalidade, uma vez que existem testemunhas que podem utilizar diferentes limiares 

quando prestam um depoimento ou, por outro lado, a vontade que têm para dizer a verdade 

pode estar mascarada por traços de personalidade ou por exigências situacionais. 

 

 
 

 

Figura 5. Os mascaradores da verdade: o erro e o engano. [Adaptado de Sporer, 2008]. 

 

Apesar de não ser um dos focos desta tese, é sabido que nem todas as testemunhas 

são cooperativas e verdadeiras nos seus depoimentos. Quando os agentes policiais 

analisam os relatos prestados pelas testemunhas, é necessário que façam a distinção entre 

declarações verdadeiras e falsas (Bensi et al., 2009; Vrij, 2008). Mentir não é uma tarefa 

fácil, pois o indivíduo que mente tem que realizar vários processos em simultâneo para 

conseguir manter uma mentira plausível (ver revisões de Masip, Sporer, Garrido, & 

Herrero, 2005; Vrij, 2008) mas já é possível detetar a mentira através de técnicas de 

entrevista e de interrogatório adequadas (e.g., Fleisher & Gordon, 2010).  

 

1.6. Variáveis estimadoras (ou a estimar) e variáveis de sistema 

 

1.6.1. Variáveis estimadoras 

                                

        

 

                      

               -       

                         

                           

 

             

                          

             

         



39 

 

As variáveis estimadoras são aquelas sobre as quais a polícia ou outros intervenientes 

do sistema judicial não têm controlo. Os efeitos destas variáveis e os seus valores podem 

ser estimados mas não controlados (Wells, 1978, 1984). Vejamos alguns exemplos.  

 

a) Características da testemunha  

Neste ponto inserem-se as características referentes à testemunha, ao nível das 

diferenças individuais (e.g., idade, género, etnia, estado emocional e físico). O consumo de 

álcool ou drogas e/ou o comprometimento psicológico são fatores que podem exercer 

influência na precisão de um depoimento por causarem impacto direto na memória da 

testemunha. Estas variáveis atuam durante o espaço de tempo em que ocorre a ação e são 

inerentes ao indivíduo (Wells, 1978).  

 

b)   Características do agressor 

O facto de o agressor ser alguém conhecido da testemunha, o número de agressores 

presentes na ação e/ ou as próprias características físicas, são alguns dos fatores relevantes 

para o processo de recordação e identificação por parte da testemunha.  

Os fatores referentes ao agressor inserem-se essencialmente na aparência deste, como 

por exemplo, se utilizava um disfarce ou óculos de sol no momento do crime, se tem algum 

sinal característico ou um rosto invulgar, ou a própria raça (Hockley, Hemsworth, Consoli, 

1999; Righi, Peissig & Tarr, 2012; Wells & Olson, 2003). Estas pistas podem facilitar a 

recordação por parte da testemunha ou, pelo contrário, podem provocar maiores 

dificuldades na tarefa. Se a testemunha focou a atenção apenas nessa particularidade do 

ofensor, isso poderá exercer um efeito negativo na identificação em alinhamento (onde 

aparecem mais sujeitos com essa característica). Desta forma, a precisão do 

reconhecimento pode ser enviesada (Tredoux, Meissner, Malpass, & Zimmerman, 2004).  

Segundo alguns autores, e ao contrário do que se pensa, as testemunhas erram com 

frequência a cor de cabelo e o penteado, bem como na descrição do vestuário do ofensor 

(Yarmey, Jacob & Porter, 2002). Os rostos não são objetos estáticos e, como tal, a sua 

aparência modifica-se de acordo com a situação e as condições em que o suspeito está. 

Além disso, o uso de maquilhagem ou as mudanças de penteado fazem com que um rosto 

adquira um aspeto diferente. É necessário ter em conta estas mudanças, pois podem ter um 

impacto negativo na identificação. Este facto é pertinente porque o aspeto do ofensor 
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durante a ocorrência do crime poderá divergir da fotografia ou do momento em que se 

encontra presente no processo de identificação.  

 

c) Características do acontecimento: foco na arma 

O evento, por si só, já reúne uma série de características que podem ter influência no 

processo de identificação do ofensor. Por exemplo, se a testemunha estava acompanhada 

por outros sujeitos ou sozinha a observar o crime, se este ocorreu durante o dia ou durante 

a noite, se havia boas ou más condições de visualização, se observou o agressor de perto ou 

de longe, se o ofensor tinha alguma arma ou não, quanto tempo durou o evento, entre 

outras. Quanto mais longo for o acontecimento, maior a oportunidade de as testemunhas 

prestarem atenção a vários pormenores e melhor poderá ser a precisão da recordação 

(Yarmey, 2006), a menos que o prolongamento da ação provoque um estado de pânico na 

testemunha.  

Na literatura é atribuída grande importância à atenção que a testemunha dá à arma. 

Quando este fenómeno acontece (foco na arma), em contexto de simulação laboratorial, 

observa-se uma diminuição da precisão na descrição e na identificação do ofensor, 

influenciando negativamente a memória da testemunha (ver revisões de Fawcett et al., 

2013; Steblay, 1992, 1997). Loftus, Loftus & Messo (1987) observaram os movimentos 

oculares das testemunhas e chegaram à conclusão de que as armas afastam a atenção visual 

de outros objetos, nomeadamente do rosto do ofensor. Um agressor que empunha uma 

arma tem menos probabilidade de ser identificado, uma vez que a atenção da testemunha 

irá para a arma, deixando menos recursos cognitivos disponíveis para a codificação de 

informação sobre o aspeto físico do sujeito que está a cometer o crime.  

 

d) Confiança do depoimento e na identificação 

Nos tribunais perdura ainda o mito de que a confiança reflete o grau de exatidão da 

testemunha.Vimos anteriormente que a credibilidade das testemunhas está diretamente 

relacionada com a confiança. De facto, existem muitos estudos que demonstraram uma 

relação forte entre a confiança expressa por uma testemunha e a propensão para as pessoas 

aceitarem que o seu testemunho é correto (e.g., Fox & Walters, 1986; Lindsay, Wells, & 

Rumpel, 1981; Wells & Leippe, 1981; Wells, Ferguson, & Lindsay, 1981; Yarmey & 

Jones, 1983).  
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Umas vezes as testemunhas têm certeza de que recordam o evento exatamente da 

forma como aconteceu, outras vezes, têm apenas a certeza que tal facto ocorreu mas não 

estão seguras acerca de determinados detalhes ou não têm certeza de que a informação que 

recordam é correta. Em todos os casos, cometem erros e é por essa razão que o sistema 

judicial não deve basear-se no grau de certeza demonstrada pela testemunha aquando do 

depoimento e da identificação do ofensor, pois o nível de confiança não é um preditor de 

precisão da identificação (ver Krug, 2007).  

 

e) Intervalo de retenção 

No tribunal, as testemunhas e as vítimas são questionadas dias, semanas, meses ou 

até mesmo anos depois de o crime ter ocorrido (Flin, Boon, Knox, & Bull, 1992; Sauer et 

al., 2010). Infelizmente, com a passagem do tempo, a capacidade para se recordar 

informação da memória a longo-prazo diminui. Após à aquisição ou codificação da 

informação do crime e do seu responsável dá-se um intervalo de retenção (período de 

tempo ocorrido desde a ocorrência do crime até ao relato às autoridades), existindo fatores 

que podem influenciar a memória da testemunha e substituir, alterar ou distorcer os 

acontecimentos relativos ao evento durante esse período de tempo.  

Geralmente, a memória de uma testemunha começa a diminuir imediatamente após o 

acontecimento. Depois, acaba por estabilizar, à medida que o intervalo de retenção 

aumenta (e.g., Wixted & Ebbesen 1991), algo que pode ser ilustrado pela curva do 

esquecimento de Ebbinghaus (1850 – 1909). Assim, quando se acede à informação, apenas 

acedemos a parte dela. O conteúdo vai sofrendo alterações subtis em cada fase da 

memorização sendo que, no final, quando tentamos recordá-la, esta é diferente da 

informação original (ver meta-análise de Deffenbacher et al., 2008). Os resultados destes 

autores sugerem que é imperativo que a testemunha faça a identificação o mais 

rapidamente possível de forma a preservar a qualidade da memória e a realizar uma 

identificação correta.  

 

1.6.2. Variáveis de sistema  

Segundo Wells & Olson (2003), estas são as variáveis em que o sistema de justiça 

pode exercer algum controlo, embora também afetem a precisão das identificações das 

testemunhas. Conheçamos as principais variáveis de sistema. 
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a) Instruções no alinhamento 

Antes de a testemunha ver o alinhamento, o administrador deve facultar instruções 

para que ela realize a tarefa. No entanto, se as instruções forem enviesadas, a identificação 

que a testemunha fizer pode estar comprometida a priori (e.g., Malpass & Devine 1981). 

As instruções não enviesadas são aquelas em que se diz que o suspeito pode estar 

presente ou não no alinhamento, permitindo que a testemunha não tenha de escolher 

nenhum elemento do alinhamento. Assim, não só se quebra a “obrigação” de a testemunha 

“ter de” identificar alguém, como se diminuem também os falsos positivos. As instruções 

enviesadas, por sua vez, não só sugerem que o suspeito está presente como incita a sua 

identificação e desencoraja a rejeição do alinhamento (Wells, 1978; Wells & Olson, 2003). 

 

b) Seleção dos distratores 

Um dos maiores desafios na composição dos alinhamentos é decidir como fazer a 

escolha dos distratores (pessoas inocentes). Num alinhamento mal construído, no qual o 

suspeito se destaca dos distratores por ter características diferenciadoras e não partilhadas 

pelos outros membros, a testemunha pode facilmente deduzir e identificar o suspeito. Se o 

alinhamento for justo, ou bem construído, é possível proteger o suspeito e forçar a 

testemunha a basear-se na memória que tem do ofensor.  

A probabilidade de escolher o suspeito ao acaso num alinhamento bem construído é 

de 1/N (sendo N o tamanho nominal do alinhamento, i.e., o número de membros que o 

constituem) e, neste sentido, a presença de distratores evita que a testemunha faça uma 

escolha ao acaso (Wells & Bradfield, 1999). 

Para escolher os distratores existem duas estratégias: a similaridade em relação ao 

suspeito e a correspondência exata à descrição do ofensor (Luus & Wells 1991). Apesar de 

parecerem métodos semelhantes, não o são. Enquanto a similaridade em relação ao 

suspeito diz respeito à seleção de distratores que se assemelham com o suspeito e que irão 

constituir o alinhamento, o método da correspondência exata à descrição do ofensor diz 

respeito aos distratores que são escolhidos baseados exclusivamente na descrição que a 

testemunha realizou pela primeira vez sobre o ofensor. No entanto, ambas as estratégias 

são criticadas por diversos autores. Alguns afirmam que os distratores devem ser 

selecionados de acordo com a descrição do ofensor, previamente realizada pela 

testemunha, e não pela similaridade física com o suspeito (e.g., Wells et al., 1998). Isto 
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ocorre porque um dos problemas associados à simililaridade do suspeito é decidir qual o 

grau de semelhança que deve existir entre o suspeito e os distratores (e.g., Clark & 

Tunnicliff, 2001). Se os distratores forem “cópias” do suspeito, o processo de identificação 

por parte da testemunha será dificultado e aumentará a probabilidade de um falso positivo 

(Luus & Wells 1991). 

Por outro lado, a correspondência exata à descrição do ofensor ajuda a proteger 

contra uma identificação que é devida à memória da descrição original do ofensor, 

garantindo uma maior variabilidade do alinhamento (Luus & Wells 1991). Wells e 

colaboradores (2000) mostraram que as taxas de identificação são maiores com esta 

estratégia, comparativamente com a similaridade do suspeito. Porém, Lindsay, Martin & 

Webber (1994) sugeriram que a correspondência à descrição exata do ofensor pode ser 

mais falível uma vez que as testemunhas, não raras vezes, fornecem descrições vagas e 

incompletas. Assim, o ideal é que os distratores devam corresponder primeiramente à 

descrição feita pela vítima e, posteriormente, à similaridade do suspeito. 

 

c) Tamanho do alinhamento 

Embora a maioria dos alinhamentos sejam constituídos por seis pessoas, o tamanho 

requerido varia entre nações e jurisdições (e.g., Wogalter, Malpass, & McQuinston, 2004). 

Ter mais distratores no alinhamento evita as falsas identificações. Levi (1998, 2006, 2007) 

testou alinhamentos nos quais o número de elementos variava entre 13 a 160 elementos, 

em oposição aos alinhamentos de tamanho tradicional. Os seus resultados demonstraram 

que alinhamentos maiores têm mais identificações corretas comparativamente com os 

alinhamentos tradicionais, uma vez que a probabilidade de identificar ao acaso diminui, e 

que existem menos falsos positivos em alinhamentos de tamanho superior. No entanto, 

estes resultados não foram corroborados por outros investigadores (e.g., Beaudry, 2004). 

 

d) Feedback pós-identificação 

Qualquer declaração que o administrador do alinhamento faça depois da 

identificação realizada pela testemunha é designada de feedback pós-identificação (Wells 

& Bradfield, 1998). O feedback confirmatório acontece quando uma testemunha faz uma 

identificação correta, e pode ser explícito (“Boa, apanhámos o criminoso!”) ou implícito 

(“A outra testemunha também escolheu o mesmo indivíduo.”). Ao ter este tipo de 
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informação imediatamente após a identificação, a testemunha terá os seus níveis de 

confiança alterados. Douglas & Steblay (2006) realizaram uma meta-análise e verificaram 

que os efeitos do feedback dado após a identificação eram robustos, isto é, as testemunhas 

que receberam a confirmação da identificação revelaram maiores níveis de confiança. 

Estes resultados sugerem que o feedback que as testemunhas possam ter deve ser feito 

depois de elas reportarem os seus níveis de confiança, protegendo-as dos efeitos da 

informação confirmatória (Wells & Bradfield, 1998). 

 

MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO DE SUSPEITOS 

 

1.7. Alinhamentos policiais 

Os alinhamentos são o procedimento mais utilizado na identificação de ofensores e 

são uma das variáveis de sistema mais importantes na investigação (Leach, Cutler, & 

Wallendael, 2009; Malpass & Devine, 1981; Wells et al., 1998). Este procedimento foi 

implementado em meados do século XIX (Devlin, 1976) e veio substituir o procedimento 

que se utilizava até então – os show-ups (apresentação de um único suspeito à testemunha 

após o cometimento do crime). Por ser um método de identificação contestado devido à 

sugestionabilidade inferida na vítima (Steblay, 2006), os alinhamentos tornaram-se um 

método alternativo de identificação, sendo considerado mais justo, comparativamente com 

os show-ups.  

Os alinhamentos mais comuns são os simultâneos (SM) e os sequenciais (SQ). Nos 

SM, o suspeito e os distratores são apresentados à testemunha de forma simultânea, isto é, 

ao mesmo tempo. Este tipo de alinhamento é recorrente nos sistemas judiciais da europa 

ocidental e anglo-saxónico (Kneller et al., 2001; Wells & Olson, 2003). Todavia, várias 

investigações têm demonstrado que este tipo de alinhamento promove um julgamento 

relativo por parte da testemunha, ou seja, a testemunha faz comparações entre cada 

elemento do alinhamento e, simultaneamente, com a própria imagem que reteve do ofensor 

(McQuiston-Surret, Malpass & Tredoux, 2006). A principal desvantagem é o aumento da 

probabilidade de a testemunha realizar um falso positivo (Penrod & Bornstein, 2007), uma 

vez que vai selecionar aquele que mais se assemelha com a imagem que tem do ofensor. 

Os alinhamentos SQ são caracterizados pela apresentação de um indivíduo de cada 

vez até que a testemunha identifique, ou não, o autor do crime (Kneller et al., 2001). Neste 
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tipo de alinhamento, as instruções dadas são importantes e há uma regra a ser cumprida, 

designada de “stopping rule”, que postula que o alinhamento deve ser interrompido assim 

que a testemunha faça uma identificação (e.g., Lindsay & Wells, 1985; McQuiston-Surret 

et al., 2006). Neste caso, o julgamento de decisão deixa de ser relativo e passa a ser 

absoluto, uma vez que a testemunha faz uma comparação entre cada suspeito que lhe é 

apresentado individualmente e a memória que tem do ofensor (Kneller et al., 2001). Este 

tipo de alinhamento minimiza os enviesamentos inerentes aos alinhamentos SM, uma vez 

que reduz falsas identificações (Kneller et al., 2001). Porém, há inconsistências na 

literatura sobre qual é o melhor alinhamento sob o ponto de vista prático. Há quem 

demonstre a superioridade do alinhamento SQ (ver Steblay, Dysart & Wells, 2011) e há 

outros autores que demonstram o efeito inverso (e.g., McQuiston-Surret et al., 2006; 

Meissner, Tredoux, Parker, & MacLin, 2005; Rogers, 2015). 

Sendo este um fator de preocupação do sistema judicial, têm sido desenvolvidos 

estudos e linhas de orientação para a administração de alinhamentos (e.g., Wogalter et al., 

2004; Yarmey, 2003) que permitam estandardizar os procedimentos e, consequentemente, 

diminuir o número de identificações incorretas. 

 

 

1.8. Linhas orientadoras para a construção e administração de um 

alinhamento 

O primeiro passo para construir um alinhamento justo é colocar o suspeito entre 

distratores plausíveis que, como já vimos anteriormente, devem ser selecionados 

essencialmente com base na memória que a testemunha tem do ofensor (Wells et al., 

1998), ou seja, todos os distratores devem corresponder à descrição feita pela testemunha 

(e.g., Doob & Kirshenbaum, 1973). Para administrar ou conduzir o alinhamento, é 

importante verificar se a testemunha viu o suspeito noutra circunstância que não o crime 

(e.g., esquadra, sala de interrogatótio) porque, nesse caso, há uma grande probabilidade de 

identificar o suspeito no alinhamento sendo ele inocente (e.g., Wise, Cushman, & Safer, 

2012). 

O tamanho do alinhamento também é apontado na literatura como sendo um tópico 

de interesse na administração dos alinhamentos. Não existe um número consensual entre os 

investigadores em relação ao número de distratores que devem compor alinhamento. O 
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tamanho nominal parece não ter qualquer influência nas taxas de identificação correta ou 

nos falsos positivos (e.g., Levi, 2007; Nosworthy & Lindsay, 1990). Por esta razão, tem 

sido sugerido que o número de distratores deva aumentar, uma vez que reduz a 

probabilidade de identificar erradamente o suspeito (Levi, 2007). No entanto, em 

alinhamentos ao vivo, a administração de um alinhamento maior traz sérias desvantagens e 

impraticabilidades inerentes, particularmente no que toca a assegurar que os distratores 

partilham as mesmas características do ofensor, enumeradas pela testemunha. 

Uma tentativa de padronização é a aplicação do tipo de instruções que se dão à 

testemunha e que devem ser não enviesadas, ou seja, deve-lhe ser dito que o suspeito pode 

estar ou não presente no alinhamento (e.g., Malpass & Devine, 1981). Além disso, deve-

lhe ser  igualmente dito que é tão importante fazer a identificação do suspeito como 

inocentar quem é realmente inocente. Desta forma, é-lhe retirada a obrigação ou a pressão 

de ter que fazer uma identificação. 

Num alinhamento onde o suspeito está presente existem três possibilidades de 

resultados: uma identificação correta do suspeito, um falso positivo (i.e., identificação de 

um distrator), e uma rejeição incorreta do alinhamento (i.e., a testemunha diz que o 

suspeito não está presente). Num alinhamento onde o suspeito está ausente, existem apenas 

dois resultados possíveis: uma correta rejeição (i.e, a testemunha diz que o suspeito não 

está presente), ou uma falsa identificação (i.e., escolhe um distrator).  

O administrador, se conhecer a identidade do suspeito, pode acidentamente levar a 

testemunha a escolhê-lo. Para evitar que isso aconteça, o procedimento deve ser 

duplamente cego, isto é, nem o administrador nem a testemunha sabem se o suspeito está 

ou não presente e, se estiver, desconhecem a posição em que se encontra (Haw & Fisher, 

2004; Greathouse & Kovera, 2009). 

Na Figura 6, e de acordo com Wise e colaboradores (2012), estão resumidas as 

regras básicas da administração de um alinhamento. 



47 

 

 

Figura 6. Normas para a administração de um alinhamento. [Adaptado de Wise et al., 2012]. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A prova testemunhal é frequentemente usada em tribunal, sendo considerada um dos 

fatores mais determinantes e convincentes aquando da sentença do suspeito. Por serem, 

muitas vezes, o único meio disponível para determinar o autor do crime (Deffenbacher et 

al., 2008; Wells & Olson, 2003), são tidas em grande consideração. No entanto, apesar da 

sua vasta aplicação no contexto judicial, a prova por reconhecimento visual é suscetível a 

erros (The Innocence Project, 2014). Os principais passam pela qualidade da memória, 

particularmente na fase da recuperação da informação (e.g., Kneller et al., 2001). Têm sido 

apontadas variáveis como o stresse, o nível de violência ou a presença de armas como 

sendo responsáveis pela diminuição da fidelidade das testemunhas (Berhman & Davey, 

2001; Pozzulo, Crescini & Panton, 2008), mas existem outras variáveis, internas e 

externas, que tornam a memória falível e sugestionável. 

 Apesar da crescente investigação nesta área ao longo das últimas décadas – e que 

tem revelado elevadas taxas de condenações de pessoas inocentes –, a verdade é que os 

sistemas judiciais continuam a aplicar penas a indivíduos cujas identificações foram feitas 

por testemunhas, baseadas no seu grau de certeza aquando da identificação. Urge, por isso, 

desenvolver e testar novos métodos de identificação que permitam diminuir a 

probabilidade de condenação de pessoas inocentes. 

A relação entre o administrador e a testemunha deve 
ser restrita e pautada pelas seguintes regras: 

(a) Dizer que é 
igualmente 
importante 
inocentar 
suspeitos 

inocentes assim 
como identificar 

suspeitos 
culpados. 

(b) Dizer que a 
aparência do 

ofensor pode ter 
mudado desde a 
ocorrência do 

crime. 

(c) Dizer que o 
ofensor pode 
estar ou não 
presente no 

alinhamento.  

(d) O 
administrador 

deve desconhecer 
se o suspeito está 
ou não presente 

no alinhamento e 
deve desconhecer 

o suspeito. 

(e) A 
investigação 

deve continuar 
independentemen

te de haver ou 
não identificação 

por parte da 
testemunha. 
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Os investigadores têm-se debruçado sobre a memória visual e auditiva, mas nunca se 

debruçaram sobre o olfato, em particular sobre o odor corporal do ofensor enquanto 

elemento de identificação. Uma vez que o crime é um fenómeno multissensorial, faz 

sentido que esta modalidade possa complementar o processo de identificação de ofensores 

ou, pelo menos, auxiliar a IC. Para compreender as potencialidades do olfato, o capítulo 

seguinte debruçar-se-á sobre esta modalidade e sobre as particularidades da memória 

olfativa e dos odores corporais. 

 

A poeira e os detritos que cobrem as nossas roupas e corpos são 

as testemunhas mudas, seguras e fiéis, de todos os nossos 

movimentos e de todos os nossos encontros (Edmond Locard, 

1877-1966). 
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Capítulo 2 
 

SISTEMA OLFATIVO: 

Da anatomia à memória olfativa 
 

Sob um ponto de vista evolutivo, o olfato é um sentido fundamental para a maioria 

das espécies, incluindo para os humanos (Ache & Young, 2005), representando um meio 

de comunicação entre conspecíficos e o meio envolvente.  

Estamos constantemente expostos aos mais diversificados odores e eles guiam os 

nossos comportamentos de forma consciente e inconsciente (e.g., preferências sociais, 

comportamentos consumistas) (Chebat & Michon, 2003; Doty, 1986; Li, Moallem, Paller, 

& Gottfried, 2007). No entanto, apesar de nas últimas décadas a investigação do olfato ter 

vindo a aumentar consideravelmente, ainda permanecem muitas questões em aberto, 

tornando-se numa área apelativa e interessante a explorar. 

Com base na contextualização teórica forense apresentada no capítulo anterior e nos 

pressupostos da presente tese, importa conhecer as particularidades do olfato, pesquisar a 

sua relevância e perceber de que forma pode ser explorado e/ ou aplicado na PF. Para tal, 

será realizada uma revisão geral sobre esta modalidade sensorial, estreitando para a 

importância dos odores corporais enquanto estímulo evolutivo relevante no contexto 

forense. 

 

2.1. Introdução à anatomia do sistema olfativo 

O olfato é um sentido com características que têm relevância para o estudo da 

cognição e da consciência (Young, 2011). Trata-se de uma modalidade sensorial peculiar, 

relativamente a outros sentidos, devido à sua anatomia, aos seus circuitos e à transdução 

que realiza dos estímulos (Patel & Pinto, 2014).  

O sistema olfativo (SO) é sensível ao ponto de detetar o odor de qualquer molécula 

volátil com peso molecular inferior a 294 dalton, com atividade superficial, de baixa 

polaridade, solúvel em água, de elevada pressão a vapor e de elevada lipofilicidade 

(Ohloff, 1986). 

Para que um determinado odor possa ser percebido é necessário que chegue primeiro 

ao epitélio olfativo atravessando o lumen das narinas e a camada mucosa que se encontra 
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no interior das narinas. Os odores alcançam o epitélio olfativo e os neurónios recetores 

olfativos por duas vias: a ortonasal e a retronasal (e.g., Heilmann & Hummel, 2004; 

Hornung & Enns, 1986). Pela via ortonasal (pela frente do nariz, através das narinas), os 

odores chegam ao epitélio através da difusão de altos níveis de concentração para baixos 

níveis ou através da inspiração do odor. Alternativamente, um odor pode chegar pela via 

retronasal (pela orofaringe), sendo que esta via envolve o paladar e possui a sua própria 

organização funcional, assim como regras de transdução do odor específicas (Hornung & 

Enns, 1986).  

Através do nervo olfativo, é transmitido um sinal para o bulbo olfativo que será 

processado por esta estrutura, com projeções inter e intrabulbares e projeções do córtex 

para o bulbo. O sinal que resulta dessas projeções é enviado para o córtex primário (ou 

central) olfativo e daí segue para as áreas secundárias olfativas (ver Figura 7).  

 

 

Figura 7. Ligações neuroanatómicas do sistema olfativo. Corte seccional sagital da parede nasal lateral. Os 

axónios dos neurónios olfativos formam a filia do nervo olfativo, que atravessa a placa cribiforme (teto 

nasal), sinapsa no bulbo olfativo e continua para as várias porções do sistema nervoso central. 

 

Anatomofisiologicamente, o processamento olfativo não requer intervenção do 

tálamo (Herz & Engen, 1996) sendo que a informação proveniente do bulbo olfativo é 
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projetada diretamente para o córtex cerebral. A falta de ligação talâmica faz com que os 

circuitos do sistema olfativo sejam diferenciados das estruturas da visão e da audição. 

O córtex primário olfativo liga-se diretamente à amígdala e ao hipocampo, estruturas 

do sistema límbico responsáveis pelas emoções e pela memória, respetivamente (Herz & 

Engen, 1996). Nenhuma outra modalidade sensorial estabelece este tipo de contacto direto 

com os substratos neuronais da emoção e da memória, razão pela qual as memórias 

evocadas através dos odores são emocionalmente mais vívidas e intensas quando 

comparadas com memórias evocadas por outros estímulos sensoriais (Herz, 1998, 2004; 

Herz & Cupchik, 1995; Herz & Schooler, 2002; Herz, Eliassen, Beland, & Souza, 2004). 

 

 

2.2. Vias olfativas 

 

2.2.1. Via periférica 

A estrutura nasal permite a inspiração do ar transportando-o até ao epitélio olfativo, 

localizado superior e posteriormente dentro da cavidade nasal. As narinas estão divididas 

pelo septo nasal e cada lateral nasal é formada por quatro excrescências ou cornetos 

(inferiores, médios, e superior) (ver Figura 7). A válvula nasal está numa posição anterior 

ao vestíbulo do nariz e é formada pela cartilagem lateral superior, denominada de septo, e 

pela porção anterior do corneto inferior. Esta área crosseccional é o ponto de maior 

resistência do trato nasal. O padrão de passagem de ar no nariz é afetado por fatores 

anatómicos e fisiológicos que podem alterar estas estruturas. As alterações na passagem de 

ar pelo nariz resultam em turbulência, afetando a humidificação e o aquecimento do ar 

antes de chegar à via inferior através do corneto, prejudicando a direção do ar para o 

epitélio olfativo (Zhao, Scherer, Hajiloo, & Dalton, 2004).  

Depois de chegarem ao epitélio, os odores são difundidos pela mucosa e são 

transportados até aos recetores olfativos pelas proteínas de ligação de odores, onde ocorre a 

ligação das moléculas de odor aos respetivos recetores, induzindo a sinalização.  

 

2.2.2. Via central – nervos craniais 

Os impulsos gerados nos recetores olfativos percorrem o nervo olfativo (nervo 

cranial I) e pelo nervo trigeminal (nervo cranial V) (Doty, 2001). O neuroepitélio olfativo é 

caracterizado pela presença de neurónios olfativos cujos axónios são projetados através da 
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placa cribiforme no topo da cavidade nasal, onde realizam as sinapses com os neurónios do 

sistema central olfativo. Outro componente do nariz com indiscutível significância é o 

nervo trigeminal. As terminações do nervo trigeminal representam a primeira linha de 

defesa contra estímulos nocivos (Doty, 2001). Os axónios aferentes no núcleo trigeminal 

retransmitem sinais para o núcleo medial ventral posterior do tálamo e áreas corticais que 

processam a irritação e a dor facial. Os neurónios nocicetivos do nervo trigeminal são 

ativados por substâncias químicas irritantes, incluindo poluentes do ar. 

As respostas aos estímulos do trigémeo incluem dor, irritação, espirros, salivação, 

vasodilatação com obstrução nasal resultante, lacrimejamento, secreção nasal, suores, 

diminuição da frequência respiratória e broncoespasmo (Stone, Williams, & Carregal, 

1968). Muitas destas respostas são simuladas por neuropeptídeos libertados das 

terminações nervosas estimuladas. Se as substâncias irritantes alcançarem as vias aéreas 

inferiores, as respostas podem desencadear broncoconstrição, broncoespasmo, secreção de 

muco e inflamação neurogénica (Patel & Pinto, 2014). 

 

2.2.3. Via central – epitélio olfativo e ligações centrais 

O epitélio olfativo é pseudoestratificado colunar, contendo 10 a 20 milhões de 

neurónios olfativos e inclui células basais (que funcionam como células estaminais que 

podem criar todos os componentes do epitélio), glândulas de Bowman, células 

microvilares e células sustentadoras que servem para suportar a função neuronal olfativa 

(Patel & Pinto, 2014). 

O poder regenerativo dos neurónios olfativos representa uma resposta evolutiva ao 

desafio físico contínuo deste nervo, que está exposto diretamente ao ambiente e que 

permite a reparação em caso de dano (Herz & Engen, 1996). Os neurónios olfativos são 

células bipolares que projetam uma única dendrite com um fim volumoso que se estende 

até à superfície epitelial e contém cílias sensoriais e não movíveis, onde as moléculas de 

odor se ligam ao seu recetor e a um axónio que transmite o sinal até ao cérebro.  

A transdução e a codificação de sinais complexos ocorrem no bulbo olfativo antes de 

a informação ser processada e enviada para outras áreas do sistema nervoso central (e.g., 

Rawson, 2006). As conexões subsequentes são definidas pela região primária olfativa e por 

áreas secundárias (ver Figura 7), que desempenham um papel determinante no humor, na 

emoção, na sensação, na memória e noutros processos do sistema nervoso central (e.g., 
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Sobel, Johnson, Mainland, & Yousem, 2003). O córtex piriforme é o principal local de 

inputs do bulbo olfativo e é das maiores áreas centrais olfativas. A amígdala, por sua vez, 

recebe as terminações das projeções do bulbo, dentro dos seus subnúcleos. Estudos 

neurofisiológicos em animais e humanos sugerem que a amígdala é altamente responsiva à 

estimulação de odores (e.g., Cain & Bindra, 1972; Hughes & Andy, 1979).  

Finalmente, o córtex orbitofrontal representa a principal projeção neocortical do 

córtex olfativo, onde inputs diretos aferentes chegam de todas as áreas olfativas.  

As características únicas da via anatómica do olfato incluem a sua natureza 

ipsilateral e a abundante sobreposição límbica, o que pode explicar a capacidade de um 

odor afetar o processamento emocional (Gottfried, 2006). 

 

2.3. Memória olfativa e emoção 

A memória olfativa refere-se à memória para odores e à memória que está associada 

com a evocação de odores (Herz & Engen, 1996). Ao longo da vida estamos em contacto 

com uma grande quantidade de odores que vamos memorizando e que são importantes na 

seleção alimentar, em processos e preferências sociais, e nas experiências emocionais.  

Em qualquer ambiente existe um conjunto de informações olfativas que torna 

possível a ligação entre um evento e um determinado odor, através de mecanismos de 

aprendizagem associativa (Herz & Engen, 1996).  

A investigação tem demonstrado que as memórias espoletadas a partir de informação 

olfativa são diferentes das memórias evocadas por informação visual e verbal (e.g., Herz & 

Schooler, 2002; Willander & Larsson, 2006, 2007). De igual forma, as evidências sugerem 

que a experiência da memória olfativa difere do processamento de outras informações 

sensoriais. A título de exemplo, a sensação que temos de voltar atrás no tempo (memória 

autobiográfica) quando estamos expostos a um determinado odor que nos faz lembrar uma 

situação do passado, é mais forte do que quando estamos expostos a imagens ou a palavras 

(Herz & Schooler, 2002; Willander & Larsson, 2006). Assim, a perceção olfativa induz 

processos não olfativos, isto é, os odores podem, inconscientemente, modificar os 

comportamentos (Epple & Herz, 1999; Hirsch, 1995), gerar emoções (Vernet-Maury, 

Alaoui-Ismaili, Dittmar, Delhomme, & Chanel, 1999) e evocar situações passadas (Herz, 

1998, 2004). Através da aprendizagem por associação com experiências emocionais 

particulares, os odores operam como pistas para estas experiências passadas e, 
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consequentemente, exercem o mesmo tipo de influência cognitiva e comportamental que as 

emoções, por si próprias, poderiam produzir (Herz, Schanckler e Beland, 2004).  

Estudos têm demonstrado que a valência dos odores (agradáveis ou desagradáveis) 

tem um impacto congruente no humor e na cognição. As fragrâncias agradáveis que são 

usadas em contexto de vida diária parecem melhorar o humor e aliviar sentimentos de 

tensão, depressão e confusão (Schiffman, Sattely-Miller, Suggs, & Graham, 1995). A 

associação feita através dos afetos e da vinculação induz preferências para odores 

específicos nas crianças, como o perfume da mãe, aumentando os seus níveis de segurança 

e conforto (Balogh & Porter, 1986). 

Quer os odores agradáveis quer os desagradáveis provocam alterações fisiológicas 

(e.g. frequência cardíaca, condutância da pele, pestanejo) que são consistentes com estados 

emocionais positivos e negativos. A maioria das teorias da emoção inclui a presença de 

atividade fisiológica como resposta a estímulos com significância emocional (Alaoui-

Ismaïli, Robin, Rada, Dittmar, & Vernet-Maury, 1997). Assim, os odores desagradáveis 

tendem a deprimir o humor, enquanto os agradáveis tendem a melhorá-lo (Alaoui-Ismaïli 

et al., 1997). De igual forma, existem estudos que demonstram que os odores 

desagradáveis parecem ativar mecanismos de sobrevivência. Castle, Toller e Milligan 

(2000) verificaram que, ao contrário dos odores agradáveis, os odores desagradáveis 

tiveram um significativo efeito de priming, e no estudo de Boesveldt, Frasnelli, Gordon e 

Lundström (2010), os participantes responderam mais depressa e com mais precisão aos 

odores desagradáveis do que aos agradáveis, e mais depressa a odores de comida do que a 

odores não relacionados com comida, sugerindo que o SO reage rapidamente e com mais 

precisão a estímulos ecologicamente relevantes.  

Desta forma, os odores geram efeitos emocionais no tipo e na qualidade das 

memórias que evocam. Devido às ligações anatómicas olfativas, um odor pode espoletar 

uma resposta condicionada imediata. Por exemplo, na presença de um odor agradável, as 

pessoas recordam com mais facilidade as memórias positivas, assim como o inverso 

também acontece (e.g., Ehrlichman & Halpern, 1988). Uma vítima, por exemplo, quando 

exposta a posteriori a odores presentes aquando do crime tem reações comportamentais e 

emocionais negativas associadas à recordação desse evento, semelhantes ao seu estado 

emocional no momento em que o crime ocorreu. Assim, as emoções socialmente 

relevantes, os comportamentos agressivos, a ansiedade e o stresse, estão química e 
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sensorialmente ligados (Rich & Hurst, 1998) e pressupõem adaptações fisiológicas e 

comportamentais que levam à sobrevivência dos indivíduos. Conclui-se assim que o olfato 

é um sentido evolutivamente significativo na vida da maioria das espécies, incluindo a 

nossa (Hoover, 2010). 

 

2.4. Variabilidade da função olfativa 

A variabilidade no desempenho olfativo é uma questão fundamental da biologia 

olfativa. Estudos têm demonstrado que a variação genética é um fator de variação 

individual no olfato. Recentemente foram identificadas no genoma humano formas de 

variação genética que reforçam a importância evolutiva do olfato. Por exemplo, Wong e 

colaboradores (2007) demonstraram que 68% das regiões que contém variações 

segmentares, e que estão associadas ao desenvolvimento de perturbações e à sucetibilidade 

a doenças, sobrepõem-se a genes envolvidos na sensação, incluindo o olfato. Keller e 

colaboradores (2007) demonstraram a primeira ligação entre a função de um recetor 

olfativo humano, tanto in vitro como na perceção do odor, destacando uma base 

mecanicista da variação na capacidade olfativa entre indivíduos. Da mesma forma, 

Menashe et al. (2007) identificou a variação num gene recetor olfativo e relacionou-a com 

a sensibilidade a um odor específico (ácido isovalérico). Estudos de variabilidade 

fenotípica também têm vindo a ser realizados (Doty, Marcus, & Lee, 1996; Hasin-

Brumshtein, Lancet, & Olender, 2009), sugerindo um papel determinante para a variação 

genética no desempenho olfativo nos humanos (Pinto et al., 2008). 

Além disso, também aspetos anatómicos do olfato podem influenciar a variabilidade 

olfativa. A localização do epitélio olfativo, por exemplo, é variável entre pessoas e parece 

que se altera com o tempo, devido à conversação ou ao crescimento do epitélio respiratório 

com a perda concomitante de neurónios. Este processo ocorre com a idade e, 

potencialmente, com características ambientais (e.g., toxinas, componente químicos 

voláteis, fumo do tabaco, poluentes) ou com processos fisiopatológicos como infeções ou 

inflamações (Baroody et al., 1999).  

No entanto, apesar das evidências que estes estudos apresentam sobre a variabilidade 

olfativa, é uma área que ainda carece de investigação, quer sob o ponto de vista biológico 

quer sob o ponto de vista funcional (i.e., que implicações tem essa variabilidade na vida 

das pessoas). 
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ODORES CORPORAIS 
 

 

2.5. Características dos odores corporais  

O odor corporal (OC) é libertado por várias partes do corpo (e.g., axilas, palmas das 

mãos e dos pés) e sob várias formas (e.g., suor, urina) (Wongchoosuk, Lutz, & 

Kerdcharoen, 2009).  

Os odores mais usados para fins de investigação são os odores das axilas (e.g. 

Lenochova, Roberts, & Havlicek, 2009) e das mãos (e.g., Schoon, 2005). Em termos 

forenses, os odores recolhidos destas áreas são fundamentais, uma vez que são as amostras 

mais usadas pelas forças policiais para discriminação e correspondência com odores 

colhidos de elementos de prova, de suspeitos ou de vítimas (Schoon, 1996). 

O odor segregado pelas glândulas existentes nas axilas não tem cheiro até as 

bactérias da pele gerarem compostos odoríferos. Assim, o OC contém uma mistura 

complexa de componentes orgânicos, alguns deles em muito baixas concentrações 

(Zernecle et al., 2010) e os seus efeitos têm sido estudados quanto às suas influências no 

comportamento de outras pessoas e quanto à possibilidade de identificar ou reconhecer 

outros através do odor (e.g. Olsson, Barnard, & Turri, 2006). Além disso, os OCs fornecem 

informações diversas e podem mesmo ser um indicador de diagnóstico de agentes não 

infecciosos ou de doenças infecciosas (Penn & Potts, 1998). Existem também evidências 

que, através do OC, as mulheres sincronizam os seus ciclos menstruais e que, quando 

expostas a odores axilares de homens, o seu ciclo menstrual é regulado (McClintock, 

1984). De igual forma, também há estudos que mostram que os homens também 

conseguem detetar a ovulação nas mulheres através dos OCs (Haselton & Gildersleeve, 

2011).  

A quantidade e intensidade percebida dos OCs dependem tanto de fatores externos 

(e.g., temperatura ambiente, humidade) como de fatores internos (e.g., estado emocional, 

estado de saúde, dieta, idade). Assim, é possível distinguir o odor de uma pessoa calma do 

odor de uma pessoa assustada (e.g., Ackerl, Atzmueller, & Grammer, 2002), da mesma 

forma que é possível diferenciar o odor de uma pessoa doente do odor de uma pessoa 

saudável (e.g., Olsson et al., 2014; Shirasu, & Touhara, 2011), e o odor de uma pessoa 

jovem do de uma pessoa idosa (e.g., Mitro, Gordon, Olsson, & Lundström, 2012). 

Inconscientemente, também é possível detetar o medo através dos OCs (Ackerl et al., 
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2002) e identificar potenciais companheiros geneticamente favoráveis (Wedekind & Füri, 

1997).  

Segundo Pause (2012), a comunicação química através dos OCs constitui um meio 

de comunicação ancestral, uma vez que os odores corporais transportam informações 

relevantes para a sobrevivência dos indivíduos. Os humanos detêm a capacidade de extrair 

informações de outros indivíduos, como por exemplo, a idade (Mitro et al., 2012), o género 

(Penn & Potts, 1998), o estado hormonal (Doty, Ford, Preti & Higgins, 1975), o estado de 

saúde (Penn & Potts, 1998), e o estado emocional (e.g., Ackerl et al., 2002). Conseguem, 

de forma semelhante, reconhecer familiares, evitando a consanguinidade e promovendo a 

evolução e viabilidade da descendência (Lenochova e Havlicek, 2008) e discriminar o seu 

próprio odor, assim como OCs de amigos (e.g., Olsson, Barnard e Turri, 2006).  

A distintividade do odor é determinada pelas diferenças na qualidade e na quantidade 

da composição das substâncias que o compõem. Estas substâncias – que são encontradas 

no sangue, no suor, nas glândulas sudoríparas (écrinas e apócrinas, ver Tabela 2), no 

cabelo e na genitália externa – são geneticamente condicionadas pelo complexo major de 

histocompatibilidade (MHC) (e.g., Penn et al., 2007; Schaefer, Young, & Restrepo, 2001; 

Schaefer, Yamazaki, Osada, Restrepo, & Beauchamp, 2002; Wedekind, Seebeck, Bettens, 

& Paepke, 2006).  

 

Tabela 2. Diferenciação entre as glândulas écrinas e as glândulas apócrinas. 
 

 

Tipo de glândulas Especificações 

 

Glândulas écrinas 

 

Localizadas em todo o corpo; 

Produzem suor sem cheiro; 

O suor é libertado para a superfície do corpo. 
 

Glândulas apócrinas 

 

Produzem suor “gordo” dentro da glândula; 

Localizadas perto dos folículos pilosos; 

O suor é empurrado para a superfície especialmente quando o 

indivíduo se sente ansioso ou stressado. 

 

As glândulas écrinas têm como função a regulação da temperatura corporal. Se a 

temperatura do corpo for elevada, aumenta a produção de suor. O suor produzido por estas 

glândulas é constituído por água e alguns sais minerais e, por essa razão, não têm nenhum 

cheiro específico. Já as as glândulas apócrinas estão presentes em algumas regiões 
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específicas do corpo (axilas, área genital, couro cabeludo e ao redor dos mamilos). 

Inicialmente produzem suor sem odor, no entanto, devido à ação de bactérias presentes na 

pele, graças aos ácidos alifáticos desenvolvem um odor forte e desagradável (bromidrose), 

particularmente quando o odor se concentra na região das axilas. Os ácidos gordos 

alifáticos são encontrados no suor, sebo e epiderme. Além dos fatores genéticos, que 

determinam as características das glândulas apócrinas, há também outras condições que 

podem contribuir para o mau cheiro corporal, como a alimentação, a obesidade, a má 

higiene pessoal, o excesso de suor, a ingestão excessiva de álcool ou de alguns alimentos 

como a cebola, o alho e a pimenta (Sabino, 2013). 

Sendo determinado geneticamente (Eggert et al., 1998), o OC é um elemento 

individual único, semelhante a uma impressão digital, e é usado também como 

identificador biométrico (e.g., Adeoye, 2010; Wongchoosuk et al., 2009; Rodriguez-Lujan, 

Bailador, Sanchez-Avila, Herrero, & Vidal-de-Miguel, 2013). 

Para exemplificar esta individualidade distinta do odor, é possível recorrer a uma 

analogia com a face humana. A face de uma pessoa pode sofrer várias alterações, de 

acordo com fatores externos (e.g., a cor da pele pode variar com o calor, o frio, a 

maquilhagem) e fatores internos (e.g., diferentes expressões faciais que refletem emoções 

como o medo, a raiva, a alegria, a dor, entre outras). A face também muda com a idade e, 

no entanto, é sempre a mesma, diferente de todas as outras. O mesmo acontece com os 

OCs. Todas as espécies e todos os conspecíficos possuem um odor distinto, não se 

encontrando dois seres com o mesmo cheiro, incluindo possivelmente gémeos idênticos 

(e.g., Pinc, Bartoš, Reslová, & Kotrba, 2011; Kalmus, 1955; Kuhn & Natsch, 2008; 

Roberts et al., 2005). 

Existe uma tendência para nos aproximarmos e reconhecermos o que nos é familiar, 

mas o inverso também acontece. Estudos de neuroimagem têm demonstrado que estímulos 

que possam representar perigo são processados de forma especializada pelo cérebro e é o 

que acontece com OCs de pessoas estranhas (e.g., Lundström & Olsson, 2010; Pause, 

2012). Isto ocorre porque há uma maior envolvência de recursos atencionais, à semelhança 

do que acontece para outros estímulos ecologicamente salientes, como estímulos de medo 

(e.g., Soares, Esteves, & Flykt, 2009). 

Uma vez que os OCs modelam a nossa interação e funcionam como alerta para 

potenciais ameaças, representando um estímulo ecologicamente relevante, são processados 
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pelas mesmas redes neuronais envolvidas no processamento de potenciais ameaças, ao 

contrário do que acontece com outros odores (Lundström, Boyle, Zatorre, & Jones-

Gotman, 2008; Lundström & Olsson, 2010; Pause, 2012). Por essa razão, a sua aplicação 

em contexto forense pode revelar-se pertinente. 

 

2.6. Odores corporais enquanto evidência forense 

Cada indivíduo pode ser identificado através do seu odor corporal (odorprint), uma 

vez que as suas características são controladas parcialmente por genes e são estáveis ao 

longo do tempo (Schoon, 1996) permitindo o seu reconhecimento posterior. 

Este reconhecimento tem vindo a ser feito com recurso a cães treinados por entidades 

policiais cinotécnicas, através da apresentação de um odor recolhido do local do crime. 

Assim, pode ser estabelecida (ou não) uma associação entre esse odor e um suspeito, um 

objeto, uma localização (os cães conseguem rastrear trilhos com a finalidade de encontrar 

pessoas desaparecidas) ou uma descoberta de cadáveres (e.g. Ensminger, Jezierski, & 

McCulloch, 2010; Oesterhelweg et al., 2008). 

A capacidade dos cães para discriminar o OC humano é importante na investigação 

criminal (Kaldenbach, 1998) e, ao contrário do que se possa pensar, o OC enquanto 

evidência forense não constitui uma novidade. Em vários países da Europa são usados cães 

na discriminação e reconhecimento de odores há mais de cem anos (Esminger et al., 2010). 

Com a evolução científica e com técnicas melhoradas, esta ferramenta tem sido catapultada 

para a linha da frente de um número considerável de investigações criminais. O próprio 

FBI (Federal Bureau of Investigation) faz uso dos cães e utiliza técnicas de vanguarda na 

extração de odores (Stockham, Slavin, & Kift, 2004), apresentando como prova em 

tribunal. 

Esta capacidade de discriminação e reconhecimento feita por cães foi documentada 

pela primeira vez nos finais de 1880, num estudo no qual os cães foram capazes de 

diferenciar pessoas com base no odor corporal na presença de odores distratores, a grande 

distância e sob várias condições ambientais (Romanes, 1887).  

Em 1903, a discriminação de suspeitos feita por cães em ações policiais foi 

primeiramente demonstrada por um polícia alemão enquanto investigava um caso de 

homicídio, onde o seu cão foi capaz de identificar o odor do suspeito na arma que fora 

usada (Kaldenbach, 1998).  
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A deteção e discriminação canina são baseadas não apenas na acuidade do sistema 

olfativo dos cães, mas também da sua suscetibilidade para serem treinados 

(condicionamento operante) (Jeziersky, 2004). Os caninos conseguem reconhecer os OCs 

humanos independentemente da parte do corpo de onde foram segregados, mesmo que 

estejam misturados com outros odores (Curran, Rabin, & Furton, 2005; Curran, Rabin, 

Prada, & Furton, 2005). 

Sendo geneticamente condicionado, o OC é um traço que não pode ser evitado. Cada 

indivíduo deixa o seu odor para onde quer que vá e no que quer que toque (Gross, 1983). 

Desta forma, o odor é definido como um conjunto de moléculas olfativas que foram 

desprendidas, fixadas e seguras numa cena de crime, em objetos e/ ou em vítimas.  

Atualmente, e em contextos criminais, o odor pode ser recolhido de forma direta ou 

indireta (Curran, Rabin, & Furton, 2005; Hudson-Holness & Furton, 2010). O método 

direto envolve a apresentação de um objeto para o cão farejar diretamente (Curran, Rabin, 

& Furton, 2005; Stockham et al, 2004). A recolha indireta, por seu lado, pode ser 

conseguida quer através da passagem de uma compressa de gaze estéril (nova e livre de 

odor) na superfície do objeto, ou por absorção passiva, em que uma almofada é colocada 

sobre uma fonte de odor durante um determinado período de tempo e, subsequentemente, 

apresenta-se ao cão para ele farejar (e.g., ver Figura 8). 

 

 

Figura 8. Recolha de odores na Argentina: [A] gaze, [B] frascos de vidro para armazenamento dos odores, 

[C] recolha de odores de uma faca, [D] de um assento de carro, [E] de lencóis. [Retirado de Prada, Curran, & 

Furton, 2014, com autorização dos autores]. 

 

Um método indireto mais recente envolve a utilização de fluxo de ar para recolher o 

odor para uma almofada de gaze, empregando um vácuo elétrico portátil especial, 
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designado de Unidade de Transferência de Odor (STU-100) (Curran, Rabin, & Furton, 

2005; Stockham et al., 2004; Eckenrode et al., 2006). Com este equipamento é possível 

recolher odores nos locais do crime, no vestuário e em objetos ou armas com os quais o 

ofensor possa ter entrado em contacto. 

As alterações no ambiente (e.g., climatéricas) e os agentes químicos são fatores 

conhecidos como tendo uma influência negativa na durabilidade dos odores, causando a 

sua deterioração e originando dificuldades na sua fixação, o que, por sua vez, pode 

comprometer o uso dessa evidência em tribunal.  

No Centro de Peritagem Criminal na Rússia (ver Jurczyk-Romanowska, 2010) foi 

realizado um conjunto de testes, na década de 90, onde concluíram que o OC é, de facto, 

regido pelas mesmas regras de outros tipos de evidências, sendo determinado por três 

características relevantes: a singularidade, a constância e a inamovibilidade.  

A singularidade do OC deve-se ao facto de ser geneticamente determinado. Como 

vimos anteriormente, o MHC é o principal responsável pela determinação da 

individualidade imunológica e, também, contribui para a individualidade do odor (e.g., 

Eggert et al., 1999; Rodriguez-Lujan et al., 2013). Assim, se o odor é indubitavelmente 

influenciado por genes também responsáveis pelo sistema imunológico, podemos assumir 

que a probabilidade de encontrar duas pessoas com odores corporais idênticos é 

comparável à probabilidade de encontrar duas pessoas com ADN idêntico (Wójcikiewicz, 

2000). Além disso, já há evidências de que o uso de mascaradores do OC (e.g., fragrâncias) 

não inviabiliza a identificação do mesmo (Allen, Havliček, & Roberts, 2015), uma vez que 

a componente genética tem um papel fundamental na singularidade de cada odor. 

A constância é outra característica dos OCs e refere-se à manutenção da estabilidade 

das suas características ao longo do tempo. Para corroborar esta ideia, foram realizados 

testes onde os odores foram recolhidos através de amostras de sangue e foram comparados 

com material recolhido das mesmas pessoas 15 anos antes. Os cães inequivocamente 

associaram ambas as amostras (Berdnarek, 1999, cit. in Jurczyk-Romanowska, 2010).  

Finalmente, a inamovibilidade está diretamente relacionada com a constância. O 

facto de o odor permanecer estável na mesma fonte/ objeto potencializa o seu uso ulterior. 

Testes feitos com cães têm demonstrado que o OC permanece num cabelo humano até 23 

anos. Também tem sido experimentalmente provado que o OC permanece em traços 

dissecados de sangue durante 15 anos (ver Jurczyk-Romanowska, 2010). Mas, para que 
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seja possível realizar este tipo de análises, o odor necessita de ser colhido, fixado, seguro e 

armazenado de forma correta. 

O sangue, suor e fragmentos de tecido – traços biológicos – são as melhores fontes 

de odor, uma vez que é possível preservar as suas qualidades por longos períodos de 

tempo. Combinado com odores existentes no local de trabalho, em casa, ou com o uso 

cosméticos, um odor individual é criado. A partir do momento em que entramos em 

contacto com determinados objetos (e.g., roupa interior meias, sapatos, luvas, chapéus), 

esse odor pode ser preservado. As pegadas, por exemplo, podem preservar o odor até 10 

horas ou, em alguns casos, mais tempo (Widacki, 1998). Segundo este autor, se o contacto 

entre estes objetos pessoais durou mais de 30 minutos, em condições favoráveis, o odor 

pode ser preservado até 24 horas, e em objetos cujo contacto tenha sido inferior a 30 

minutos, pode ser preservado até 20 horas. Atendendo ao tipo de superfícies, um traço de 

odor permanece por períodos mais ou menos prolongados. Em superfícies absorventes ou 

em espaços fechados, o OC é preservado mais tempo, enquanto em superfícies 

impermeáveis e lisas, permance menos tempo. Desta forma, a absorção das moléculas de 

odor na superfície dos objetos nos quais um indivíduo teve contacto pode constituir uma 

evidência forense. 

Segundo Viessman (1966), a pele humana, que está a 33ºC em níveis de atividade 

normais, é cerca de 9ºC mais quente que a temperatura do ambiente ao redor, causando um 

processo de convecção térmica constante que transfere o calor do corpo para a atmosfera 

circundante, para formar uma corrente de ar quente que envolve o corpo humano (Doyle, 

1970). A corrente de ar quente é de aproximadamente 
1
/3 a 

1
/2 de polegada de espessura e 

desloca-se ao longo do corpo a uma velocidade de 125 pés por minuto, de acordo com o 

princípio de Arquimedes, gerando uma camada de limite livre de convecção em torno do 

corpo e uma pluma térmica acima dela (e.g., ver imagens em Settles, 2001; Settles & 

McGann, 2001). 

A barreira natural cresce até aproximadamente 15-20 cm à volta da cabeça. O ar que 

entra em contacto com o corpo nunca fica estagnado, permanecendo num estado constante 

de movimento ascendente (Stockham et al., 2004). Este movimento é tão intenso que cada 

zona corporal contribui com traços químicos para a camada térmica ao redor do corpo. 

Estes traços químicos incluem centenas de bio-efluentes e milhões de flocos de pele que 

contém células mortas que transportam bactérias microbianas. Todos estes componentes 
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são característicos de cada pessoa (Curran, Rabin, & Furton, 2005; Curran, Rabin, Prada, 

& Furton, 2005). Quando os flocos de pele se desprendem do corpo, os maiores caiem no 

chão mas os mais pequenos ficam na corrente de ar quente que, por sinal, também pode ser 

visualizada através da roupa. O movimento desta corrente de ar permite a emissão do odor 

corporal para o meio ambiente (Stockham et al., 2004). 

Outra perspetiva pertinente sob o ponto de vista forense é a partilhada por Wright 

(1972), que demonstrou que na sola do pé só existem glândulas de suor em grande número 

(mais de 1000 por 1 cm
2
). Segundo o autor, o corpo humano segrega cerca de 800 cm

3 
de 

transpiração em 24 horas, com cerca de 2% dessa quantidade sendo produzida por cada pé, 

o que faz um total de 16 cm
3
. O suor humano contém 0,156% de ácidos, e cerca de um 

quarto desta quantidade são ácidos alifáticos. Se apenas 
1
/1000 dessa quantidade penetrar 

sobre a sola de um sapato, pode ser calculado que, por exemplo, em cada pegada estará 

2.5x10
11

 moléculas de ácido butírico e essa pequena quantidade é mais de um milhão de 

vezes acima do limiar de deteção de um cão e pode ser detetável mesmo diluído em 28m
3
 

de ar. Em condições normais, a taxa de evaporação de uma substância depende da 

temperatura ambiente e das propriedades de absorção do solo. Assim, pode assumir-se que 

em condições ótimas de temperatura, tal odor possa ser usado depois de 24 horas (Wright, 

1972).  

Gross (1983), autor do primeiro livro de ciências forenses, definiu “traços” como 

todas as marcas e impressões que estão ligadas a um ato. Ele afirmava que nenhum 

ofensor, por muito inteligente que fosse, seria capaz de evitar deixar evidências na cena do 

crime. Aliás, se tentar remover essas evidências pode estar a adicionar informação 

relevante para a resolução do crime (Albrecht, 2006). Mais fascinante é a possibilidade de 

um homem seguir um traço de odor fresco usando o seu olfato, uma vez que a quantidade 

de ácidos gordos calculada numa pegada é acima do limiar de deteção humano (Wright, 

1972). O estudo de Porter e colaboradores (2006) corrobora precisamente esta ideia de que 

os humanos não só conseguem seguir/ rastrear um odor, como também melhoram com a 

prática. Estas evidências não só desmistificam a ideia de que os humanos têm uma fraca 

capacidade olfativa, como elucidam que, com o treino, essa capacidade pode ser 

potenciada. 
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2.7. A importância dos odores corporais na PF: casos onde são úteis. 

Têm sido vários os casos de IC em que os OCs são usados como prova. Usando o 

paradigma de alinhamentos dos estudos que se debruçam sobre o testemunho ocular, os 

cães conseguem identificar corretamente os suspeitos através de alinhamentos de odores, 

de tamanhos variáveis, e este procedimento tem sido aplicado quer na Europa quer nos 

EUA (Curran, Rabin, & Furton, 2005; Kaldenback, 1998). 

Os OCs assumem importância também nos casos em que outras provas são 

destruídas devido a explosões (Stockham et al., 2004) ou quando não existe qualquer outro 

tipo de evidências (Deffenbacher et al., 2008). Através de fragmentos de bombas 

explodidas e cartuchos de balas, tem-se conseguido chegar até bombistas e atiradores 

(Stockham et al., 2004). 

Embora estas resoluções tenham sempre por base a atuação dos cães, é possível 

considerar, sob um ponto de vista teórico, que os humanos também possam desempenhar 

um papel importante no decurso de uma investigação. Atendendo a que os humanos são 

excelentes na discriminação de odores (Yeshurun & Sobel, 2010) e que conseguem seguir 

rastros de odores (Porter et al., 2006), pode levantar-se a hipótese de que também podem 

reconhecer OCs de criminosos, da mesma forma que identificam OCs de familiares 

(Olsson et al., 2006). Sob o ponto de vista prático, esta possibilidade pode revelar-se útil 

em condições fracas luminosidade, em casos em que as vítimas possam estar vendadas ou 

até mesmo em situações em que a visão das vítimas está comprometida (e.g., cegas ou com 

problemas de visão graves). Nestes casos particulares, o testemunho das vítimas pode 

facultar informações cruciais no decorrer das investigações. 

Desde 2006 que existe, em Nanjing (China), uma base de OCs de pessoas com 

cadastro criminal (O’donnell, 2009; Swanson, Chamelin, Territo, & Taylor, 2011) criada 

por uma unidade policial. O centro de investigação desta unidade recolhe amostras de OCs 

que podem ser usadas mais tarde para a comparação de odores deixados no local do crime 

com possíveis suspeitos. Uma outra base de OCs foi criada em Qatar (The Peninsula, 

2011). A criação destas bases demonstra uma preocupação de várias entidades em recorrer 

a todos meios possíveis que, em conjunto, possibilitem a identificação de um criminoso 

reduzindo as condenações de pessoas inocentes. Mas, apesar da criação destas bases de 

dados recentes, já em 1989, o sargento Jean de Bruin tinha uma pequena base de odores 

dos criminosos mais perigosos da cidade, que preservava em períodos de três anos, para os 
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seus cães poderem identificar os seus OCs (Laurent, 1989). Este traço tem vindo a ser 

considerado em muitos países e tem vindo a ser usado há mais de 100 anos (Schoon, 1996, 

2005; Stockham et al., 2004) na IC. 

A capacidade de os investigadores obterem informação de vítimas e/ ou testemunhas 

de crime que seja correta e útil, pode ser determinante para a sua resolução e para a 

condenação do verdadeiro ofensor. Uma estratégia amplamente usada em contexto forense 

é a Entrevista Cognitiva (EC), que tem por objetivo a recuperação da informação da 

memória (Fisher & Geiselmen, 1992). Atualmente, as instruções da EC encorajam a vítima 

a recordar não só o local onde ocorreu, as pessoas envolvidas, as condições de 

luminosidade, os sons e discursos, mas também os odores (e.g., Brunel, Py, & Launay, 

2012), dando, assim, especial ênfase, às memórias provenientes de todos sentidos. A 

qualidade e quantidade de informação reunida podem ser valiosas a IC.  

Em casos específicos em que a vítima e o ofensor estão em contacto direto, como em 

crimes sexuais e em condições visuais particularmente comprometidas, os odores podem 

ser um detalhe relevante para reconhecimento posterior. A informação dada pela vítima, 

concernente ao OC do ofensor, pode ajudar a reduzir o número de suspeitos ou até mesmo 

os lugares onde o crime possa ter ocorrido ou a área de residência do ofensor. Há, 

inclusivamente, casos reais documentados em que o testemunho das vítimas sobre o OC do 

ofensor foi a pista decisiva para a sua identificação e respetiva aplicação de pena (e.g., 

Gliha, 2012; LGIT, 2011; Doege, 1992).  

Além da sua aplicação no âmbito da IC, os odores podem, ainda, ser considerados 

em missões de investigação privadas e na respetiva formação dos OPC, ou até mesmo em 

contexto clínico, particularmente no desenvolvimento de perturbações mentais (e.g., 

Perturbação Pós-Stresse Traumático) e respetivos métodos de intervenção.  

 

CONCLUSÃO 

Apesar da sua importância demarcada, há uma tendência para subvalorizar a 

capacidade olfativa humana quando comparada com outros sistemas sensoriais ou com 

outras espécies (Hoover, 2010; Shepherd, 2004), embora tenha vindo a ser provado que os 

humanos, além de serem bons na discriminação de odores (Yeshrum & Sobel, 2010), 

também conseguem rastrear odores e melhorar com a prática (Porter et al., 2009).  
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Em boa verdade, o olfato é um dos sentidos que maior influência exerce no 

comportamento das pessoas (Epple & Herz, 1999) e no estabelecimento de relações 

interpessoais (e.g., Herz & Inzlicht, 2002; Weller, 1998). Os OCs, em particular, têm um 

destaque importante no estabelecimento das relações interpessoais entre conspecíficos 

(e.g., Pazzaglia, 2015). 

Sob um ponto de vista evolutivo, os OCs são um estímulo ecologicamente relevante, 

uma vez que através deles é possível extrair uma série de informação sobre o indivíduo 

(idade, género, estado de saúde, estado emocional) e que nos aproximamos ou afastamos 

das pessoas devido ao seu OC. A corroborar esta ideia de que os OCs são estímulos 

significativos, estudos de neuroimagem têm demonstrado que os OCs de pessoas estranhas 

são processados pelas mesmas redes neuronais envolvidas no processamento de estímulos 

ameaçadores (Lundström et al., 2008). 

Uma vez que a associação entre um odor e um evento é um processo de 

aprendizagem associativa (Herz & Engen, 1996), que os odores agradáveis/ desagradáveis 

têm um impacto congruente no humor e na cognição, e que as memórias evocadas através 

de odores são emocionalmente mais intensas do que aquelas evocadas por material visual 

ou auditivo (Herz, 1998, 2004), parece evidente que os OCs possam ter implicações 

práticas e serem instrumentais em contextos forenses, particularmente ao nível da memória 

das testemunhas que, como vimos no capítulo anterior são sugestionáveis e passíveis de 

fornecer falsas informações, ainda que inconscientemente. Neste sentido, desenvolvemos 

um paradigma de identificação de suspeitos, semelhante ao usado em estudos de 

testemunho ocular e auricular, mas utilizando OCs como estímulos (em vez de imagens ou 

vozes), de forma a perceber a sua potencialidade em contexto forense, particularmente na 

identificação de indivíduos. 
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PARTE 2 
 

ESTUDOS EMPÍRICOS 

 

 

 
Capítulo 3 

Objetivos gerais e objetivos específicos da tese. 

 

Capítulo 4 

Metodologia: aspetos gerais. 

Desenho e procedimento experimental transversal a todos os estudos. 

Recolha de odores: dadores e procedimento. 

Estudos-piloto de pré-avaliação dos odores. 

Contrabalancealmento. 

Tarefas experimentais: participantes e procedimento. 

Materiais e instrumentos usados. 

 

Capítulo 5 

Estudo 1: 

O paradigma do testemunho olfativo (TOL). 

Enquadramento breve, método, resultados, discussão. 

 

Capítulo 6 

Estudo 2: 

Efeitos do tamanho do alinhamento no TOL. 

Enquadramento breve, método, resultados, discussão. 

 

 

 



68 

 

 

ESTUDOS EMPÍRICOS 
(Continuação) 

 

Capítulo 7 

Estudo 3: 

Efeitos do intervalo de retenção no TOL. 

Enquadramento breve, método, resultados, discussão. 

 

Capítulo 8 

Estudo 4: 

Efeitos da aprendizagem no TOL. 

Enquadramento breve, método, resultados, discussão. 

 
Capítulo 9 

Estudo 5: 

Efeitos da presença ou ausência de alvo nos alinhamentos no TOL. 

Enquadramento breve, método, resultados, discussão. 

 

Capítulo 10 

Estudo 6: 

Efeitos dos alinhamentos simultâneos e sequenciais no TOL. 

Enquadramento breve, método, resultados, discussão. 

 

Capítulo 11 

Análises estatísticas adicionais e transversais aos estudos. 

Diferenças de sexo. 

Efeitos da posição serial. 

Efeitos do stresse e da ansiedade. 

Confiança. 
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Vista geral dos estudos realizados 
 

 
Tabela 3. Visão geral dos estudos experimentais desenvolvidos. 

 

 ODORES CORPORAIS TAREFAS EXPERIMENTAIS  

ESTUDOS 
Recolha de 

OCs 
Pré-

avaliação 
Codificação Int. de retenção Reconhecimento 

Variáveis 
manipuladas 

 

Estudo 1 
Capítulo 5 

n = 80 Não se 
verificou. 

Vídeo + 
apresentação 

de OC 

15 min Alinhamento AP, 
escolha forçada. 

Contexto 
emocional 
(crime vs. 
neutro). 

 

Estudo 2 
Capítulo 6 

n = 73 Não se 
verificou. 

Vídeo + 
apresentação 

de OC  

15 min Alinhamento AP, 
escolha forçada. 

Tamanho do 
alinhamento 

(3, 5, 8). 

 

Estudo 3 
Capítulo 7 

n = 40 Não se 
verificou. 

Vídeo + 
apresentação 

de OC  

15 min  
e 1 semana 

Alinhamento AP, 
escolha forçada. 

Intervalo de 
retenção. 

 

Estudo 4 
Capítulo 8 

n = 64 Não se 
verificou. 

Vídeo + 
apresentação 

de OC  

15 min Alinhamento AP, 
escolha forçada. 

Tipo de 
instruções e 

aprendizagem 
(APA e API). 

 

Estudo 5 
Capítulo 9 

n = 80 Realizada. Vídeo + 
apresentação 

de OC  

15 min Alinhamentos AP 
e AA, com 

instruções não 
enviesadas. 

Contexto 
emocional 
(crime vs. 
neutro). 

Alinhamentos 
AP e AA. 

 

 

Estudo 6 
Capítulo 10 

n = 160 Realizada. Vídeo + 
apresentação 

de OC 

15 min Alinhamentos 
Simultâneos e 

Sequenciais, com 
AP e AA. 

Instruções não 
enviesadas. 

Contexto 
emocional 
(crime vs. 
neutro) 

Alinhamentos 
SM e SQ, AP e 

AA. 

 

 
Legenda:  AA: Alvo-ausente 

AP: Alvo-presente 

APA: Aprendizagem Acidental 

API: Aprendizagem Intencional 

SM: Simultâneo 

SQ: Sequencial 

OC: Odor Corporal 
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PUBLICAÇÕES 

 

 

 

 

A ciência não pode prever o que vai acontecer. 

Só pode calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer. 

César Lattes (1924-2005) 

 

 

 

Alguns dos estudos empíricos apresentados nos capítulos seguintes resultaram em 

publicações científicas e noutras ainda em fase de preparação e submissão.  

  

Alho, L., Soares, S. C., Ferreira, J., Rocha, M., Silva, C. F., & Olsson, M. J. (2015). 

Nosewitness identification: Effects of negative emotion. Plos One, 10(1), e0116706. doi: 

10.1371/journal.pone.0116706 

Alho, L., Soares, S. C., Pinto, E., Perdigão, L., Ferreira, J., Silva, C. F., & Olsson, M. J. 

(submetido). Nosewitness identification: effects retention interval, lineup size and culprit 

position. 

Alho, L., Soares, S. C., Ferreira, J., Silva, C. S., & Olsson, M. J. (in prep). Simultaneous vs. 

sequential lineups: effects on nosewitness identification. 

Alho, L., Morgado, S., Ferreira, J., Silva, C. S., Olsson, M. J., & Soares, S. C. (in prep). 

Does gender interfere in nosewitness identification? 

Alho, L., Rocha, M., Soares, S. C., Ferreira, J., Silva, C. S., Olsson, M. J. (in prep). 

Nosewitness identification: effects of type of learning. 
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Capítulo 3 
 

 OBJETIVOS DA TESE 
 

Mediante a fundamentação teórica exposta na PARTE 1, foram colocadas questões 

de investigação que, para uma melhor sistematização, serão entendidas e enumeradas como 

objetivos gerais e objetivos específicos. 

Atualmente, a IC dispõe de tecnologias, equipamentos e conhecimento científico que 

permite aumentar a probabilidade de sucesso na resolução de crimes. Na identificação de 

ofensores, as testemunhas oculares e auriculares têm tido uma importância acrescida, 

embora os levantamentos estatísticos tenham vindo a demonstrar que são falíveis devido às 

alterações que a própria memória tem ao longo do tempo (e.g., Schacter, 1999).  

Na investigação, os sentidos da visão e audição têm sido os mais endereçados (e.g., 

Leach, Cutler, & Wallandael, 2009; Hollien, 2012, respetivamente). Apesar do olfato 

também contribuir para o reconhecimento de ofensores, recorrendo a cães treinados para o 

efeito (e.g., Schoon, 1996, 2005), não existem estudos que tenham testado a capacidade 

olfativa humana em tarefas de reconhecimento, com recurso a alinhamentos. Assim, esta 

tese pretendeu explorar o reconhecimento de OCs (feito por humanos) em situações de 

crime (em laboratório).  

São inúmeras as variáveis que podem afetar a identificação dos suspeitos por parte 

das testemunhas, quer em contexto laboratorial quer em contexto ecológico. Estas 

variáveis podem ser classificadas em variáveis estimadoras e variáveis de sistema (Wells, 

1978; Wells & Loftus, 2003), como vimos no Capítulo 1. Atendendo à fundamentação 

teórica previamente apresentada, foi desenhado um paradigma para ser testado em 

laboratório, onde se manipularam algumas dessas variáveis.  

O procedimento usado nos estudos apresentados foi adaptado dos estudos de 

testemunho ocular, atendendo às diferenças dos estímulos usados e ao carácter exploratório 

desta área, que designámos de testemunho olfativo.  

 

3.1. Objetivos gerais 

Considerando a área de investigação proposta para esta tese, os estudos foram 

exploratórios e pretenderam averiguar o testemunho olfativo, enquanto método 
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complementar de identificação de ofensores. Assim, este projeto de investigação teve três 

objetivos gerais: 

 Estudar a capacidade olfativa humana na identificação de um odor-alvo em 

alinhamentos de OCs; 

 Averiguar os efeitos de algumas variáveis estimadoras e de sistema na 

identificação de um odor-alvo em alinhamentos de OCs; 

 Refletir sobre as potencialidades do reconhecimento dos odores corporais na 

PF, bem como as possíveis implicações que esse reconhecimento pode ter na 

IC. 

 

3.2. Objetivos específicos 

Nos capítulos seguintes, serão apresentados estudos (um por capítulo) pela ordem 

de realização dos mesmos, onde apresentarei uma contextualização breve sobre cada uma 

das variáveis em estudo. 

No Capítulo 5, é apresentado o primeiro estudo publicado nesta área. Os objetivos 

foram: 

a) Verificar se os humanos são capazes de reconhecer um odor-alvo em 

alinhamentos de cinco OCs, onde o alvo estava sempre presente (paradigma de 

escolha-forçada); 

b) Investigar se o reconhecimento pode ser afetado pela natureza emocional do 

vídeo no momento da codificação (neutro vs. crime); 

c) Investigar se emoções negativas (e.g., stresse, ansiedade) podem afetar o 

reconhecimento do odor-alvo; 

d) Determinar a existência de diferenças na perceção na avaliação dos OCs 

apresentados em alinhamento (odores-alvo vs. odores distratores); 

e) Determinar se a confiança pode estar correlacionada com o desempenho e de 

que forma. 

No Capítulos 6, a variável em investigação foi o tamanho do alinhamento. O 

objetivo deste estudo, além dos enumerados anteriormente [pontos a), c), d) e e)], foi: 
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a) Investigar os efeitos da manipulação do tamanho do alinhamento no testemunho 

olfativo, apresentando alinhamentos de 3, 5 e 8 OCs, num paradigma de 

escolha-forçada. 

No Capítulo 7, a variável em estudo foi o intervalo de retenção. O objetivo deste 

estudo, além dos enumerados para o Capítulo 5 [pontos a), c), d) e e)], foi: 

a) Investigar os efeitos do intervalo de retenção no testemunho olfativo, usando um 

intervalo de retenção curto (15 minutos) e um intervalo de retenção longo (1 

semana). 

No Capítulo 8, o tipo de aprendizagem e as instruções diferenciadas no momento 

da codificação foi a variável em estudo. Além dos enumerados para o Capítulo 5 [pontos 

a), c), d) e e)], o principal objetivo passou por: 

a) Estudar quais os efeitos das aprendizagens intencional e acidental no 

desempenho olfativo no momento da codificação de estímulos. 

No Capítulo 9, aplicaram-se todos os procedimentos do testemunho ocular 

(instruções não enviesadas, procedimento duplamente cego, manipulando a presença ou 

ausência de odor-alvo nos alinhamentos), e replicou-se o procedimento do Estudo 1 

(Capítulo 5). Os objetivos foram: 

a) Verificar as diferenças ao nível de reconhecimento entre os alinhamentos em 

que o odor-alvo estava presente com os alinhamentos em que o odor-alvo estava 

ausente, de forma a perceber como é afetada a memória olfativa na ausência do 

odor-alvo. 

b) Investigar se o reconhecimento pode ser afetado pela natureza emocional do 

vídeo (neutro vs. crime); 

c) Perceber se emoções negativas (e.g., stresse, ansiedade) podem afetar o 

reconhecimento do odor-alvo; 

d) Determinar se a confiança pode estar correlacionada com o desempenho e de 

que forma. 

No Capítulo 10, estudou-se os efeitos do reconhecimento no tipo de alinhamento 

(sequencial vs. simultâneo, com alinhamentos em que o odor-alvo estava presente ou 

ausente) e os objetivos foram: 

a) Verificar as diferenças ao nível de reconhecimento entre os alinhamentos 

simultâneos e sequenciais, onde se manipulou a presença e ausência do odor-
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alvo, de forma a perceber como se comporta a memória olfativa considerando 

os julgamentos relativos e os julgamentos absolutos no processo de 

identificação; 

b) Investigar se o reconhecimento pode ser afetado pela natureza emocional do 

vídeo (neutro vs. crime); 

c) Perceber se emoções negativas (e.g., stresse, ansiedade) podem afetar o 

reconhecimento. 

d) Determinar se a confiança pode estar correlacionada com o desempenho e de 

que forma. 

No Capítulo 11, foram realizadas análises estatísticas adicionais e transversais a 

todos os estudos, atendendo a variáveis específicas. Pretendeu-se:  

a) Determinar as diferenças de género no reconhecimento olfativo nas condições 

em estudo (neutro vs. crime);  

b) Determinar o efeito da posição serial do odor-alvo em alinhamentos odor-alvo 

presente, em ambas as condições (neutra vs. crime); 

c) Apurar se a confiança está correlacionada com a identificação do odor-alvo e 

de que forma. 

d) Verificar se o stresse e a ansiedade estão correlacionados com a precisão da 

identificação. 
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Capítulo 4 
 

METODOLOGIA: ASPETOS GERAIS 

 

4.1. Desenho e procedimento experimental transversal a todos os estudos 

Todos os estudos desenvolvidos tiveram um desenho entre-sujeitos e 

pressupuseram recolhas de odores corporais para uso posterior nas tarefas experimentais. 

Devido ao facto de se tratar de uma área de investigação inovadora, à medida que o projeto 

foi evoluindo também foram introduzidas algumas alterações nos procedimentos da 

recolha de odores e nas próprias tarefas experimentais, de forma a melhorar a metodologia 

e torná-la mais rigorosa sob o ponto de vista experimental. 

Todos os estudos envolveram a visualização de um vídeo real (neutro ou de crime) 

e a apresentação de um OC que instruímos pertencer ao elemento do sexo masculino que 

aparecia no vídeo. Após esta apresentação de estímulos era feita uma pausa de quinze 

minutos, durante a qual os participantes preenchiam escalas e questionários (ver secção 

4.3.3.). À exceção das escalas visuais analógicas (VAS) para avaliação subjetiva dos níveis 

de stresse e do questionário de ansiedade-estado (STAI-S, Silva & Spielberger, 2007) para 

as avaliações subjetivas da ansiedade, que foram aplicadas em todas as experiências, 

também foram apresentadas outras escalas aos participantes, cujos resultados não foram 

introduzidos nesta tese por não corresponderem aos objetivos da mesma, e porque foram 

escalas e questionários usados especificamente para ocupar um intervalo de quinze 

minutos, como tarefa distratora. Após este intervalo era apresentado um alinhamento de 

OCs, numa tarefa de reconhecimento, para que os participantes pudessem fazer a respetiva 

identificação do odor-alvo, i.e., do odor que cheiraram aquando da visualização do vídeo. 

Finalmente, os participantes preencheram escalas e questionários (e.g., stresse, ansiedade, 

confiança, avaliação de odores) antes de saírem do laboratório. 

Foi assegurado o contrabalanceamento das amostras (OCs), bem como a utilização 

limitada das mesmas para evitar a sua degradação (procedimentos explicados nas secções 

seguintes). 

Todos os estudos foram aprovados pela Comissão de Ética e Deontologia da 

Universidade de Aveiro e todas as linhas de orientação da Declaração de Helsínquia e os 

procedimentos da Associação de Psicologia Americana (APA) foram seguidos. 
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Os dadores e os participantes assinaram um formulário de Consentimento 

Informado e, quando aplicável, foram recompensados com créditos curriculares ou com 

um valor monetário (5€). 

 

4.2. Recolha de odores corporais 

 

4.2.1. Dadores 

Foram recolhidas amostras de 225 dadores voluntários, estudantes do sexo masculino 

da Universidade de Aveiro. No entanto, devido aos critérios de seleção [e.g., não sofrerem 

de qualquer doença física, metabólica ou mental, não tomarem medicação, não terem 

níveis elevados de stresse, preferencialmente não fumadores, seguirem as regras facultadas 

para a recolha, com orientação heterossexual (Martins et al., 2005), e/ ou serem amostras 

excluídas nos estudos-piloto], a amostra final usada na presente tese foi de 196 dadores, 

com idades compreendidas entre os 18 e os 38 anos (M = 21.92, DP = 3.31).  

 

4.2.2. Procedimento 

A recolha de OCs é um procedimento que envolve um grande investimento de tempo 

e exige um grande rigor metodológico na preparação, na recolha e no acondicionamento 

das amostras, de forma a garantir a sua qualidade e a preservar as suas características. 

Desta forma, foram selecionados dadores do sexo masculino atendendo ao facto de que os 

criminosos são maioritariamente homens (Kanawaza, 2009). 

O processo de preparação começou 24h antes da recolha propriamente dita, com um 

conjunto de restrições comportamentais e regras que os dadores deveriam seguir 

criteriosamente (ver Anexo 1). De uma forma geral, os dadores foram instruídos para, no 

dia anterior, não comerem alimentos condimentados (com alho, cebola ou picantes/ 

especiarias), não ingerirem álcool, e não fumarem tabaco ou outras substâncias. 

Foi dado a cada dador um kit (ver Figura 9) com o material necessário para a recolha 

e um folheto com instruções que foram reforçadas oralmente (ver Anexo 1). O kit era 

composto por uma t-shirt (50% algodão e 50% poliéster) embalada separadamente, um zip 

bag hermético com dois discos de algodão (Mimos
©

 ou Mercurochrome
©

) a usar nas axilas 

no dia da tarefa (identificados com “D” e “E”, correspondentes às axila direita e esquerda, 

respetivamente), um gel de banho não perfumado antialergénico (Lactacyd
©

 ou A-



79 

 

Derma
©

), uma toalha de algodão (100%) embalada, e uma porção de fita médica adesiva 

para fixar os discos de algodão nas axilas de forma a prevenir deslocações. Para garantir 

que as t-shirts e as toalhas estavam limpas e livres de odores, foram lavadas uma vez com 

detergente de bebé inodoro e uma vez apenas com água. De seguida, foram embaladas 

separadamente (e.g., Mitro et al., 2012). 

 

 

Figura 9. Kit para a recolha de odores, composto por dois discos de algodão dentro de um zip bag, fita 

médica adesiva, um gel duche, uma toalha de mãos e uma t-shirt branca.  

 

No dia da recolha, os dadores foram instruídos a tomarem banho com o gel não 

perfumado fornecido no kit. Foi-lhes solicitado que vestissem roupas limpas, não usassem 

produtos perfumados e não realizassem atividades que pudessem alterar o seu OC, antes e 

durante a tarefa (e.g., exercício físico), uma vez que todos estes componentes exógenos 

podem alterar o OC (e.g., Havlicek & Lenochova, 2008).  

Depois do período de recolha, que variou entre 2h30 e 4h (a primeira recolha no 

primeiro estudo durou 2h30, e as recolhas para os estudos seguintes duraram 4h), os 

dadores foram ao laboratório entregar as amostras que foram manuseadas com luvas, 

acondicionadas e congeladas a -20ºC, para uso posterior. O facto de se ter alterado a 

duração da recolha prendeu-se com a tentativa de tornar o procedimento mais válido sob o 

ponto de vista ecológico. Na primeira recolha, com duração de 2h30, os dadores estiveram 

esse tempo numa sala de aula a realizar uma tarefa de escrita. Nas recolhas seguintes, os 

dadores estiveram 4h horas com o material, enquanto tinham aulas, e num período que não 

envolvia atividades de ansiedade (e.g., trabalhos académicos, frequências, exames), 
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garantindo um ambiente emocionalmente neutro. A literatura aponta que odores recolhidos 

em momentos de ansiedade têm características diferentes dos que são recolhidos em 

situações neutras (e.g., Ackerl et al., 2002; Albrecht et al., 2011; Pause, 2012). 

As amostras foram descongeladas uma hora antes de cada tarefa experimental, e dois 

quadrantes (um da axila esquerda e um da axila direita) foram colocados em frascos de 

vidro com tampa de enroscar. Para prevenir a contaminação das amostras, as 

experimentadoras usaram sempre luvas (que eram substituídas sempre que se tratavam de 

amostras provenientes de dadores diferentes) e o balcão de trabalho estava sempre limpo e 

preparado para a descongelação e respetivo manuseio dos OCs. As tesouras, que foram 

usadas unicamente para o corte das amostras em quadrantes, eram limpas entre cada nova 

utilização. 

Todos os dadores assinaram um formulário de Consentimento Informado e, quando 

aplicável, eram recompensados com créditos ou com um valor monetário (5€). 

 

4.2.3. Pré-avaliação dos odores 

Antes da realização de duas tarefas experimentais (Capítulos 10 e 11), foram 

realizados estudos-piloto que consistiram na pré-avaliação das amostras, antes de serem 

utilizadas, com o intuito de excluir todas aquelas que se destacavam mais em alguma 

característica (e.g., mais intensas, mais agradáveis, mais distintas). Assim, garantiu-se que 

os alinhamentos eram estandardizados e que os odores eram relativamente homogéneos, 

isto é, não diferiam muito em termos das suas características hedónicas. 

Foi constituído um painel de avaliadores (n = 20, 10 homens e 10 mulheres, M = 

20.9 e DP = 2.05) que, em sessões separadas, avaliaram os odores corporais, usando 

escalas visuais analógicas (VAS), variando de nada até muito, em termos de 

agradabilidade, familiaridade, intensidade, atratividade, ativação e distintividade. 

Foram realizadas análises Z-scores e foram excluídas as amostras que diferiam ± 2 

DP da média de cada característica avaliada. 

 

4.2.4. Contrabalanceamento 

O método de apresentação das amostras ao longo de todos os estudos foi similar. No 

entanto, em alguns estudos, os odores-alvo também foram distratores e noutros não o 

foram pelo facto de ter que se atender: i) ao número de estímulos a apresentar no 
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alinhamento (tamanho do alinhamento), ii) ao contrabalanceamento em relação aos vídeos 

apresentados, iii) ao tipo de alinhamentos a serem apresentados (alinhamentos com odor-

alvo presente ou ausente, alinhamentos simultâneos e sequenciais) e iv) ao número de 

repetições e descongelações limitadas para evitar a deterioração das amostras. 

No estudo 1 (Capítulo 5), tivemos quatro alinhamentos (cada um composto por 

cinco dadores diferentes, totalizando 20 dadores). Para exemplificar, vamos assumir que 

cada letra corresponde a um odor corporal diferente, e que a letra “A” corresponde ao 

odor-alvo: A-B-C-D-E. Tivemos quarenta participantes em cada condição, o que significa 

que cada conjunto de cinco participantes (P1, P2, P3, P4, P5) esteve exposto a um dos 

alinhamentos (um o odor-alvo e quatro distratores) (ver Figura 15).  

 

 
 

Figura 10. Contrabalancemento dos odores em alinhamentos de cinco odores corporais, com o odor-alvo 

presente. 

 

Assim, o odor-alvo e os distratores foram apresentados em diferentes posições para 

cada participante. O conjunto seguinte de cinco participantes foi exposto a um novo 

alinhamento, com diferentes odores. Além disso, neste estudo (Capítulo 5) os odores-alvo 

também foram usados como distratores e os alinhamentos usados da condição neutra foram 

usados de igual modo na condição de crime, de forma a assegurar que as diferenças no 

desempenho não se deviam às diferenças percetivas dos odores apresentados. 

Nos estudos subsequentes (2, 3 e 4, nos Capítulos 6, 7 e 8, respetivamente), o 

contrabalanceamento foi feito da mesma forma, à exceção que os odores-alvo não foram 

distratores. Estas alterações tiveram em conta o número de dadores e as amostras 
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disponíveis, a quantidade de vezes que os dadores facultaram os seus odores, entre outros 

fatores já enumerados anteriormente. Além disso, nos estudos 5 e 6 (Capítulos 9 e 10), foi 

necessário atender ao facto de haver alinhamentos onde o odor-alvo estava ausente, o que 

significa que em vez de cinco odores, foram necessários seis odores (um para a 

visualização do vídeo e outros cinco para o alinhamento, funcionando todos como 

distratores, uma vez que o odor-alvo não estava presente). De igual forma, apresentámos os 

mesmos odores entre condições (neutra e crime), para garantir que os odores não seriam os 

responsáveis pelas diferenças no reconhecimento. 

 

 

4.3. Tarefas experimentais 

 

4.3.1. Participantes 

A amostra utilizada para este projeto de investigação foi de conveniência, tanto ao 

nível de dadores, como de participantes para as tarefas experimentais. Participaram 514 

estudantes do Ensino Superior, das Universidades de Aveiro, Coimbra, e Porto. No 

entanto, por motivos de exclusão (e.g., não cumprirem regras, estarem doentes, não terem 

orientação heterossexual), a amostra final foi de 497 participantes. Estes reportaram serem 

saudáveis e não estarem a tomar medicação. Também lhes foi dado um conjunto de 

restrições comportamentais a terem no dia da tarefa experimental (e.g., não colocar 

perfume), a iniciar uma hora antes da tarefa (e.g., não beberem café, não fumarem, não 

mascarem chicletes, não comerem rebuçados) (Ver Anexo 2). 

 

4.3.2. Procedimento 

O procedimento de todas as tarefas experimentais consistiu, como mencionado 

anteriormente: i) na apresentação de um vídeo e de um odor corporal, ii) numa pausa de 15 

minutos, com preenchimento de escalas e questionários, iii) na apresentação de um 

alinhamento para reconhecimento do odor-alvo (ver Figura 11), e iv) no preenchimento de 

escalas e questionários finais (confiança, avaliação de odores quando aplicável, e de 

avaliações subjetivas de stresse e de ansiedade). 

 



83 

 

 

Figura 11. Setting experimental com apresentação do alinhamento (fase do reconhecimento do odor-alvo). 

 

 

4.3.3. Materiais e instrumentos utilizados 

Os materiais usados foram os mesmos para todos os estudos.  

a) Odores corporais e frascos (ver Figura 12); 

b) Vídeos (5 vídeos de crime e 5 vídeos neutros). Na condição de crime, os par- 

ticipantes assistiram a um homicídio, a um episódio de violência doméstica, a um rapto, a 

uma agressão sexual, ou a um assalto com tomada de refém. Na condição neutra, os 

participantes assistiam a cenas da vida diária: um passeio no parque, um passeio na praia, 

um homem a ensinar uma mulher a pescar, uma entrevista numa galeria de arte, ou a uma 

equipa fotográfica a trabalhar numa cidade histórica.  

De salientar que nos Estudos 2, 3 e 4 (Capítulos 6, 7 e 8, respetivamente) foram 

usados apenas dois vídeos de crime, que foram avaliados no Estudo 1 (Capítulo 5) como 

sendo os mais ativadores e vívidos (o vídeo de assalto com tomada de refém e o vídeo de 

agressão sexual). 

c) Um computador com monitor de 17’’; 

d) Auscultadores exteriores, que eram limpos entre cada participante; 

e) Luvas descartáveis; 

f) Escalas e Questionários. 
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Figura 12. Alinhamento de cinco odores corporais, apresentados dentro de frascos de vidro. Cada frasco 

contém uma amostra da axila esquerda e uma da axila direita. 

 

Os mesmos instrumentos foram usados em todos os estudos, salvo as escalas de 

emoções induzidas pelos filmes, introduzidas apenas nos últimos dois estudos (Capítulos 9 

e 10). De resto, os seguintes instrumentos foram transversais: 

a) Consentimento Informado; 

b) Questionário Sociodemográfico (ver Anexo 3); 

c) STAI-estado e STAI-traço, adaptados e validados para a população 

portuguesa (Silva & Spielberger, 2007); 

d) VAS (100mm) para os níveis de stresse (ver Anexo 4); 

e) VAS (100mm) para a avaliação dos vídeos (vividez, agradabilidade, 

ativação) (ver Anexo 5); 

f) Escalas de 9-pontos tipo Likert (usadas nos primeiros estudos), ou VAS 

(100mm) para a avaliação das emoções, após visualização do vídeo (usadas 

apenas nos estudos dos Capítulos 9 e 10) (ver Anexo 6); 

g) Folha de resposta dos participantes (ver Anexo 7); 

h) Escala VAS (100mm) de confiança na resposta (ver Anexo 8); 

i) VAS (100mm) para a avaliação dos odores (exceto nos alinhamentos onde o 

odor-alvo estava ausente e nos alinhamentos sequenciais, uma vez que não há uma 

comparação direta com todos os estímulos), ao nível da agradabilidade, familiaridade, 

intensidade, atratividade, ativação e distintividade. Nos primeiros estudos, a comparação 

entre os odores-alvo e os odores distratores só foi feita através das principais características 

apontadas na literatura – agradabilidade, familiaridade e intensidade. Nos estudos 

subsequentes, acrescentaram-se as outras características enumeradas (ver Anexo 9). 
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Capítulo 5 
 

ESTUDO 1. O paradigma do testemunho olfativo 

Este estudo corresponde à Experiência 1, publicada no artigo: 

 

 

 

 

Resumo: 

À semelhança de uma impressão digital, cada indivíduo possui um odor corporal único. A identificação 

de suspeitos através do odor corporal tem sido realizada com recurso a cães treinados para o efeito, 

mas não por humanos. Neste estudo, introduzimos o conceito de testemunho olfativo apresentando os 

primeiros resultados experimentais sobre a memória olfativa num contexto emocional (crime) e num 

contexto neutro, associando vídeos a um odor corporal que teria de ser identificado posteriormente 

num alinhamento de cinco odores corporais. Os resultados mostraram não só que o reconhecimento 

em ambas as condições foi acima do acaso, como esse reconhecimento foi significativamente superior 

na condição de crime, comparativamente com a condição neutra (p ≤ .05). Estes resultados sugerem 

que o testemunho olfativo beneficia de codificação emocional, ao contrário do que acontece nos estudos 

de testemunho ocular. 

Palavras-chave: testemunho olfativo, alinhamentos, odores corporais, olfato, memória, emoção. 

 

5.1. Breve enquadramento teórico 

Cada indivíduo tem um odor corporal único que é determinado por fatores como a 

dieta (Havlicek & Lenochova, 2006), a idade (Mitro et al., 2012), o estado hormonal 

(Doty, Ford, Preti, & Huggins, 1975), os parasitas (Olsson et al., 2014), e mais importante 

para este estudo, fatores genéticos. O complexo major de histocompatibilidade (MHC) é 

um conjunto de genes que constitui o principal fator na determinação da individualidade 

imunológica. De igual forma, contribui para a individualidade do OC (Eggert et al., 1998). 

Por exemplo, os humanos têm a capacidade de corresponder OCs de gémeos 

monozigóticos, mesmo quando eles vivem afastados um do outro, ou seja, quando estão 

expostos a ambientes diferentes, o que reforça o papel dos odores na comunicação da 

individualidade e da informação genética (Rodriguez-Lujan et al., 2013). Estudos com cães 

Alho, L., Soares, S. C., Ferreira, J., Rocha, M., Silva, C. F., & Olsson, M. J. (2015). 

Nosewitness identification: Effects of negative emotion. Plos One, 10(1), e0116706. doi: 

10.1371/journal.pone.0116706 
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têm demonstrado que estes conseguem distinguir entre dois indivíduos (possivelmente 

incluindo gémeos monozigóticos) (e.g., Pink et al., 2011; Roberts et al., 2005) e têm sido 

usados para fazer a correspondência entre um odor deixado no local do crime e um 

possível suspeito (e.g., Kesinger, 2007; Prada & Furton, 2008; Schoon, 1996, 2005). 

Na PF, é comum solicitar às testemunhas que identifiquem o suspeito de um crime 

através de um alinhamento. A maioria dos estudos incide-se no testemunho ocular (Clark, 

Howell, & Davey, 2008) e no testemunho auricular (Hollien, 2012). Na literatura científica 

não foram encontrados estudos que explorassem a possibilidade de identificar indivíduos 

através do OC em contexto forense, sendo essa identificação feita por humanos.  

Um problema central debatido nos estudos de testemunho ocular diz respeito às 

emoções experienciadas durante o crime. Embora pareça evolutivamente significativo que 

eventos altamente ativadores (como testemunhar um crime) possam aumentar a recordação 

de detalhes relevantes (Deffenbacher et al., 2004), estudos no testemunho ocular têm 

demonstrado sistematicamente um decréscimo na identificação correta do suspeito 

(Houston, Cliford, Phillips, & Memon, 2013). No entanto, nenhum estudo olhou para o 

reconhecimento de OCs em situações emocionalmente negativas.  

Com este enquadramento teórico, desenhámos um estudo, adaptando o modelo do 

testemunho ocular, de forma a investigar a memória olfativa humana em contexto forense, 

incluindo situações de evocação emocional (crime). A este novo paradigma deu-se o nome 

de testemunho olfativo. 

  

5.2. Método 

 

5.2.1. Recolha de odores corporais  

Foram recolhidas amostras de odores corporais das axilas de 20 estudantes 

universitários do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos (M = 

24.70, DP = 6.15), enquanto realizavam uma tarefa emocionalmente neutra durante 2h30, 

e que consistia na descrição de um evento imaginado ou real, em sala de aula. Neste 

estudo, exclusivamente, os dadores doaram os seus OCs duas vezes de forma a garantir 

amostras suficientes. Os procedimentos da recolha encontram-se descritos no Capítulo 4. 

 

5.2.2. Participantes 
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Oitenta estudantes (20 homens e 20 mulheres em cada condição) da Universidade de 

Aveiro, com idades compreendidas entre os 18 e os 49 (M = 23.19, DP = 5.68), 

participaram voluntariamente na tarefa experimental. Foi realizado um estudo piloto com 

15 participantes que foram excluídos por não preencherem os critérios de inclusão e por 

aprimoração da metolodogia. 

A falta de instrumentos e testes de identificação olfativa aferidos para a população 

portuguesa impediu-nos de utilizar testes e de fornecer resultados sobre a capacidade e 

acuidade olfativa dos participantes. Contudo, no sentido de identificar variáveis que 

pudessem interferir com o desempenho, todos tiveram que responder a um questionário 

geral, onde indicaram a existência ou não de problemas olfativos ou de outros que 

pudessem interferir com a capacidade de identificação olfativa (e.g., obstrução nasal). 

Além disso, os participantes reportaram não sofrer de doenças mentais, neurológias ou 

metabólicas, e não tomavam medicação.  

Foi-lhes solicitado que, uma hora antes da tarefa experimental, não comessem (e.g., 

rebuçados, pastilhas), bebessem café ou usassem qualquer produto perfumado que pudesse 

interferir com a mesma. Tanto os dadores como os participantes assinaram um formulário 

de Consentimento Informado e foram recompensados ou com créditos ou com 5€. 

 

5.2.3. Desenho experimental e procedimento 

Os participantes foram distribuídos aleatoriamente pelas duas condições (crime e 

neutra), na qual visualizavam um vídeo com duração de um minuto. As instruções foram 

apresentadas num diapositivo previamente ao vídeo. As instruções foram diferentes para as 

duas condições. Na condição crime, foi apresentada a mensagem: “Em situações de crime, 

o odor pode ser uma pista que pode ajudar a realizar uma identificação do ofensor. Irá ver 

de seguida um crime real captado por uma câmara. Durante o vídeo estará exposto a um 

odor que pertence ao perpetrator que irá ver no crime que testemunhará”. Na condição 

neutra, a mensagem apresentada aos participantes foi: “Os odores estão presentes em todos 

os domínios da vida, inclundo comida, vestuário, perfumes, entre outras. Irá ver de seguida 

um vídeo real, captado por uma câmara. Durante o vídeo estará exposto a um odor que 

pertence ao homem que irá ver no vídeo.” 

Um OC foi apresentado continuamente durante o vídeo, num frasco de vidro com 

tampa de enroscar, o qual o participante segurava de forma contínua com a mão 
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dominante. Os participantes foram instruídos a respirarem pelo nariz e a manterem a 

posição do frasco durante todo o vídeo. 

Foi realizada uma pausa de quinze minutos entre a apresentação do vídeo e o teste de 

reconhecimento. Nessa pausa, os participantes avaliaram o vídeo em termos de vividez, 

agradabilidade e ativação emocional (arousal) em escalas de Likert de 9-pontos (1 = nada, 

9 = muito) e responderam a um questionário para avaliar a ansiedade enquanto traço de 

personalidade (STAI-T, Silva & Spielberger, 2007). 

Na tarefa de reconhecimento, os participantes foram instruídos a identificarem o 

odor-alvo que cheiraram durante a apresentação do vídeo. Os participantes escolhiam de 

entre um alinhamento de cinco OCs (um alvo e quatro distratores), todos provenientes de 

dadores diferentes. O facto de se tratar de uma tarefa de escolha forçada, num 

procedimento onde o odor-alvo estava sempre presente, foi escolhido de forma a obter um 

poder maior e uma medida não enviesada de identificação.  

As amostras foram apresentadas em frascos de vidro com tampa de enroscar e os 

participantes tinham que cheirá-los da esquerda para a direita. Não tinham restrição de 

tempo para cheirar cada odor, mas não podiam voltar a cheirá-los. A posição dos odores 

foi contrabalanceada de forma a passarem pelas cinco posições possíveis, tanto enquanto 

alvo como distrator. Para equilibrar restrições de adaptação de odor e capacidade da 

memória de trabalho, foi feito um intervalo interestímulos de seis segundos (Jönsson, 

Moeller, & Olsson, 2011).  

Depois de fazerem a identificação na folha de resposta, os participantes tiveram que 

reportar a confiança na sua resposta, numa escala visual analógica (VAS, 0 = nada 

confiante e 100 = muito confiante). Foi-lhes pedido que avaliassem todos os odores do 

alinhamento ao nível de intensidade, agradabilidade e familiaridade, em escalas de Likert 

de 9-pontos. No fim da tarefa, foi-lhes fornecido mais detalhes sobre a natureza da 

experiência. 

Antes e depois da tarefa experimental, os participantes avaliaram os seus níveis 

percebidos de stresse numa VAS, e os seus níveis percebidos de ansiedade através do 

STAI-estado (Silva & Spielberger, 2007). O propósito destas avaliações foi o de 

monitorizar se os participantes estavam em distresse quando terminavam a tarefa e o de 

verificar se alguma destas medidas se correlacionava com o desempenho. 
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5.3. Resultados e discussão 

 

5.3.1. Testemunho olfativo 

Foram realizados testes t de Student para as avaliações dos filmes, de forma a avaliar 

se os vídeos de crime e os vídeos neutros foram percebidos de forma diferenciada. Os 

resultados confirmaram que os vídeos de crime foram percebidos como mais ativadores 

(t(78) = -7.56, p < .001, d = -1.71), mais vívidos (t(78) = -3.32, p < .01, d = -0.75) e mais 

desagradáveis (t(78) = 10.41, p < .001, d = 2.36), comparativamente com os vídeos neutros 

(ver Figura 13). 

 

Figura 13. Médias das avaliações subjetivas (EP) dos vídeos das condições neutra e de crime, em escalas de 9-

pontos. Note-se que a escala da agradabilidade é bipolar, em que o 5 corresponde a “neutro” e os extremos inferior 

e superior representam a alta desagradabilidade e a alta agradabilidade, respetivamente. 

** p < .01, *** p <.001. 

 

5.3.2. Identificação em alinhamento 

Foram calculadas as probabilidades binomiais (pb) para o número de respostas 

corretas (Figura 14). O desempenho para a condição neutra (18 respostas corretas = 45%, 

pb = p < .001) e para a condição de crime (27 respostas corretas = 68%, pb = p < .001) foi 

acima da probabilidade do acaso (8 respostas corretas = 20%).  

Considerando que os dados são dicotómicos (erro/ acerto), foi realizado um teste 

Qui-quadrado para analisar as diferenças de desempenho entre as condições. Os 

participantes da condição de crime foram significativamente melhores, comparativamente 

** *** *** 
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com os participantes da condição neutra (68% vs. 45%, respetivamente; χ
2
(1) = 4.11; p < 

.05; Cramér’s φ =.23).  

No geral, os resultados indicam que os participantes podem identificar um odor 

corporal associado a um suspeito acima do acaso. Este facto foi mais evidente na condição 

emocional (crime). 

 

 

Figura 14. Percentagem de participantes que identificaram corretamente o odor-alvo nas condições neutra e 

crime. Os níveis de desempenho das condições diferem do acaso e entre si. A linha a tracejado representa o nível 

do acaso. 

*p <.05; diferente entre condições (crime vs. neutra). 

***p <.001; probabilidades binomiais indicando que o desempenho (em cada condição) é significativamente 

superior ao acaso. 

 

5.3.3. Confiança 

Os resultados mostraram que a precisão na identificação do odor-alvo não está 

correlacionada com a confiança que os participantes têm na sua decisão para a condição 

emocional (rpb(38) = -.03, p = .85) e para a condição neutra (rpb(38) = .13, p = .44). Assim, 

e de acordo com a literatura no testemunho ocular (Krug, 2007), a confiança não foi um 

bom preditor de precisão na identificação do ofensor, neste caso através do odor.  

Embora haja alguma validade na noção de que testemunhas confiantes são mais 

precisas, correlações moderadas têm vindo a questionar essa validade, assim como o valor 

da confiança na avaliação da precisão das testemunhas (Sporer, Penrod, Read, & Cutler, 

1995). 

 

5.3.4. Avaliações subjetivas dos odores 



91 

 

Foi pedido aos participantes que avaliassem os odores apresentados no alinhamento 

em escalas do tipo Likert de 9-pontos. As avaliações subjetivas dos odores-alvo e dos 

distratores foram analisadas através de testes t de Student para amostras independentes, 

para o nível de agradabilidade, intensidade e familiaridade. Deve salientar-se que estas 

avaliações só foram realizadas depois da identificação de forma a não interferir com a 

tarefa de reconhecimento.  

Numa comparação entre condições, os odores-alvo foram avaliados, em média, como 

mais desagradáveis na condição de crime (t(78) = 2.10, p < .05, d = .48). No entanto, isto 

também aconteceu para a média dos distratores (t(78) = 2.56, p < .05, d = .58). Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas para as avaliações da intensidade e 

da familiaridade (p ≥ .05).  

 

5.3.5. Níveis subjetivos de stresse e de ansiedade 

Antes da apresentação de cada vídeo, os participantes avaliaram o seu nível 

percebido de stresse numa escala VAS, assim como a ansiedade-estado (STAI-S, Silva & 

Spielberger, 2007). A medida de stresse foi repetida depois do alinhamento. Foram 

realizados testes t de Student emparelhados para comparar os níveis de stresse antes e 

depois da tarefa, entre as duas condições. Os resultados mostraram diferenças 

significativas para a condição crime (t(39) = 5.65, p < .001, d = 1.83), mas não para a 

condição neutra (t(39) = .80, p = .43, d = .26). Na condição crime, os níveis de stresse dos 

participantes diminuíram significativamente (M = 47.45, DP = 25.49; M = 23.40, DP = 

17.48, do ínicio para o final da tarefa, respetivamente), enquanto na condição neutra 

diminuíram ligeiramente (M = 23.10, DP = 21.30; M = 21.40, DP = 19.58, do início para o 

final da tarefa, respetivamente). No entanto, os níveis gerais de stresse dos participantes 

foram baixos e, portanto, não saíram do laboratório a experienciarem distresse. 

Na pausa de 15 minutos entre a sessão de testemunho e o alinhamento, os 

participantes completaram um questionário avaliando a ansiedade-traço (STAI-T, Silva & 

Spielberger, 2007), que não se correlacionou significativamente com o desempenho 

(rpb(78) = -.12, p = .27). Também a ansiedade-estado não se correlacionou com o 

desempenho (rpb(78) = .02, p = .89). 

 

5.3.6. Diferenças de sexo 



92 

 

Uma vez que as mulheres são tipicamente vítimas de crimes cometidos por homens, 

pretendemos verificar se a exposição das mulheres a odores corporais masculinos resultava 

em diferenças no desempenho entre as duas condições. Embora o teste Qui-quadrado não 

tenha revelado diferenças estatísticas entre homens e mulheres para ambas as condições (ps 

> .05), as mulheres tiveram nominalmente um desempenho superior na condição de crime 

(15 acertos, correspondendo a 56%), comparado com os homens (12 acertos, 

correspondendo a 44%). Na condição neutra não se verificaram diferenças entre homens e 

mulheres (9 acertos, 50% para cada sexo). 

 

5.4. Discussão geral 

O reconhecimento olfativo em alinhamento, feito por de humanos foi testado pela 

primeira vez, usando filmes emocionais (crimes) e filmes neutros. Os resultados sugerem 

que os humanos são capazes de identificar um suspeito através do seu odor corporal. 

Curiosamente, a identificação em alinhamento foi significativamente melhor na condição 

emocional, comparativamente com a condição neutra. Embora haja evidências que 

mostram que a emoção pode aumentar aspetos da memória das testemunhas oculares para 

informação central em detrimento da informação periférica (Easterbrook, 1959), uma 

meta-análise em estudos de testemunho ocular mostrou um declínio na identificação de 

caras em alinhamentos, em função do nível de stresse (Deffenbacher et al., 2004; Houston, 

Clifford, Phillips, & Memon, 2013). No entanto, no nosso estudo, o processamento 

emocional do OC parece explicar o desempenho superior na condição de testemunho 

olfativo, comparativamente com a neutra. Os odores e as faces são estímulos diferentes 

(Stevenson, 2014) e a memória para odores pode ser influenciada pela emoção, ao 

contrário do que acontece com as faces. 

Embora a relação entre a emoção e o olfato tenha vindo a suscitar interesse por parte 

de alguns investigadores, este é o primeiro estudo publicado que indica que a emoção 

negativa durante o processamento pode aumentar o reconhecimento. A memória 

potenciada dos odores codificados durante a emoção negativa (crime), comparativamente 

com a condição neutra, pode estar relacionada com a neuroanatomia funcional do olfato. O 

sinal odorífero é projetado diretamente do bulbo olfativo para áreas emocionais do cérebro, 

como a amígdala, e o funcionamento olfativo no geral tem vindo a ser demonstrado como 

sendo altamente dependente do estado emocional (Krusemark, Novak, Gitelman, & Li, 
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2013) (ver Capítulo 2 para mais detalhes). De forma concordante, a emoção intensificada 

durante a codificação de estímulos visuais, induzida por um odor ambiente, aumenta a 

eficácia do odor como uma pista para a memória visual (Herz, 1997). As memórias 

evocadas através dos odores são também percebidas como mais emocionais, comparadas 

com memórias evocadas por outras modalidades sensoriais (Herz, 2004). 

A exposição a OCs de indivíduos estranhos ativa a atividade cerebral em áreas do 

cérebro responsáveis pelo “circuito de ameaça” – a amígdala e a ínsula – relativamente aos 

odores corporais de pessoas familiares (Lundström et al., 2008). Quando o ofensor está em 

contacto direto com a vítima, como por exemplo em crimes sexuais ou de agressão física, e 

especialmente sob condições visuais obscuras, uma pista olfativa pode ser um detalhe 

importante para o reconhecimento posterior (Christiansson, 1992; Doege, 1992, LGIT, 

2011). De facto, a Entrevista Cognitiva encoraja as testemunhas a recordarem estímulos de 

todas as modalidades sensoriais, incluindo odores (Brunel, Py, & Launay, 2013). 

No entanto, apesar destes resultados promissores, há que realçar dois aspetos que 

incitam a discussão. Primeiro, a tarefa de reconhecimento foi de escolha forçada, o que 

pode levantar discussão sobre o não seguimento de instruções semelhantes ao testemunho 

ocular. Consideramos que era necessário testar a capacidade olfativa humana no 

reconhecimento de um OC de estranhos em alinhamentos, algo que não foi testado antes. 

Além disso, permitiu-nos ter um maior poder estatístico considerando o tamanho da 

amostra. Segundo, pode ser argumentado que o facto de as instruções terem sido diferentes 

para as duas condições pode ter feito com que os participantes na condição crime, no 

momento da codificação, prestassem mais atenção ao OC comparativamente com os 

participantes da condição neutra e que, por essa razão, se assistiu a uma diferença 

significativa no desempenho de ambos. Por essa razão, decidimos replicar este estudo 

introduzindo uma nova variável e uniformizando as instruções nas condições para perceber 

se, de facto, a simples variação dos vídeos potencia o reconhecimento na condição 

emocional (Capítulo 9). 

Para que os testes de reconhecimento olfativo, através de alinhamentos, se tornem 

úteis no campo forense, existe uma série de problemas práticos que devem ser atendidos. 

Ainda assim, o modelo experimental aqui proposto inicia uma linha de investigação que 

pode ser explorada sob diversas vertentes.  
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Capítulo 6 

 

ESTUDO 2. Efeitos do tamanho do alinhamento no testemunho olfativo 

Este estudo corresponde à Experiência 1, do artigo submetido: 

 

 

 

 

Resumo: 

Embora a identificação de ofensores através do odor corporal tenha vindo a ser usada como evidência 

forense, só recentemente é que o conceito de testemunho olfativo foi testado, usando humanos para a 

tarefa de reconhecimento (Capítulo 5). Os resultados indicaram que um odor corporal associado ao 

homem presente nos vídeos foi identificado acima do acaso num alinhamento de cinco odores. No 

presente estudo quisemos explorar a identificação olfativa, manipulando o tamanho do alinhamento 

(3, 5 e 8 odores corporais), num teste de memória de escolha-forçada (alinhamento de cinco odores, 

com odor-alvo sempre presente). Os resultados mostraram que quanto maior for o alinhamento, 

menor é a taxa de identificação correta. No entanto, apesar deste decréscimo de identificações corretas 

à medida que o tamanho do alinhamento aumenta, salienta-se que em todos os alinhamentos a 

identificação foi significativamente acima do acaso. 

Palavras-chave: testemunho olfativo, tamanho do alinhamento, odores corporais, olfato, memória. 

 

 

6.1. Breve enquadramento teórico 

O tamanho do alinhamento é uma variável de sistema (Wells, 1978; Wells & Olson, 

2003), o que significa que a estrutura do alinhamento pode ser controlada pelo sistema 

judicial. Esta variável é importante uma vez que influencia a precisão da identificação 

realizada pela testemunha (Leach, Cutler & Wallendael, 2009). No entanto, apesar dos 

inúmeros estudos realizados, não é consensual o tamanho nominal que um alinhamento 

deva ter, diferindo entre países e jurisdições (e.g., Brewer, Weber, & Semmler, 2005).  

Diversos estudos têm demonstrado que os alinhamentos com maior número de 

pessoas produzem uma menor probabilidade estatística de falsas identificações (e.g., Levi, 

2007). Por outro lado, coloca problemas práticos na escolha dos elementos que constituem 

o alinhamento. Quanto maior for, mais sujeitos têm que partilhar as mesmas 

Alho, L., Soares, S.C., Pinto, E., Costa, L., Ferreira, J., Silva, C. F., & Olsson, M. J. 

(submetido). Nosewitness identification: Effects of retention interval and culprit 

position.  
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características, o que nem sempre é praticável. Neste sentido, vários investigadores têm 

diferenciado o tamanho do alinhamento em duas vertentes: o tamanho nominal e o 

tamanho funcional (e.g., Malpass, 1981). O tamanho nominal é o número de elementos que 

compõe o alinhamento, enquanto o tamanho funcional diz respeito ao número de 

elementos que partilham as mesmas características do suspeito. 

Uma vez que não existem estudos com alinhamentos de odores corporais (além da 

Exp.# 1 de Alho et al., 2015), pretendemos explorar os efeitos do tamanho do alinhamento 

na memória olfativa, atendendo ao tamanho nominal. Considerando que a memória de 

trabalho, que envolve a manutenção da informação e que é requerida em muitas tarefas 

cognitivas (Dade, Zatorre, Evans, & Jones-Gotman, 2001), pode ser mais desafiada em 

alinhamentos maiores, espera-se que o reconhecimento do odor-alvo seja mais eficaz em 

alinhamentos pequenos. 

 

6.2. Método 

 

6.2.1. Recolha de odores corporais 

Foram recolhidas amostras de 51 estudantes universitários do sexo masculino, com 

idades compreendidas entre os 18 e os 28 anos (M = 21.57, DP = 2.24), durante 4 horas, 

em período de aulas (ambiente emocionalmente neutro). Quando aplicável, os dadores 

obtiveram créditos para determinadas unidades curriculares. Todos os procedimentos 

encontram-se expostos no Capítulo 4. 

 

6.2.2. Participantes 

Setenta e três estudantes da Universidade de Aveiro, com idades compreendidas 

entre os 18 e os 33 anos (M = 22.14, SD = 3.09) voluntariam-se para participar neste 

estudo. Os participantes não sofriam de qualquer doença mental, neurológica, metabólica 

ou respiratória e não tomavam medicação. Foi-lhes pedido que não comessem pastilhas, 

rebuçados, não bebessem café e que não usassem qualquer produto perfumado que pudesse 

interferir com a sua capacidade para cheirar, a iniciar uma hora antes do início da tarefa.  

 

6.2.3. Desenho experimental e procedimento 
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Uma vez que no estudo anterior (Capítulo 5) se verificou um desempenho 

significativamente superior na condição crime, neste estudo utilizámos apenas a condição 

emocional. Os participantes foram aleatoriamente distribuídos por uma das três condições: 

alinhamentos com três OCs (n = 24, 12 homens), alinhamentos com cinco OCs (n = 25, 12 

homens), e alinhamentos com oito OCs (n = 24, 12 homens), nas quais eles visualizaram 

um vídeo de crime envolvendo um homem e uma mulher. Os vídeos foram escolhidos de 

Alho et al. (2015) por terem sido avaliados como mais vívidos e ativadores, e 

correspondem a um assalto com tomada de refém e a uma agressão sexual. Ambos foram 

apresentados num monitor de 17’’ com uma distância aproximada de 50 cm, e os 

participantes utilizaram auscultadores. Durante o vídeo, um OC foi continuamente 

apresentado num frasco de vidro com tampa de enroscar. Os participantes foram instruídos 

de que o OC pertencia ao perpetrador que iam assistir no vídeo e foi-lhes solicitado que 

respirassem através do nariz. Numa pausa de 15 minutos entre a visualização do vídeo e a 

apresentação do alinhamento, os participantes avaliaram o vídeo numa escala de 9-pontos, 

ao nível da vividez, agradabilidade e ativação (1 = nada e 9 = muito), e preencheram o 

STAI-traço (Silva & Spielberger, 2007). 

Na tarefa de identificação, os participantes foram instruídos a identificar o odor-alvo. 

Tinham que escolher dentre um alinhamento de 3, 5 ou 8 odores (o odor-alvo e restantes 

distratores). Esta escolha forçada, com alinhamento de odor-alvo presente foi usada de 

forma a obter um maior poder e uma medida não enviesada no desempenho. As amostras 

tinham que ser cheiradas da esquerda para a direita, sem restrições de tempo para cheirar 

cada amostra mas sem a possibilidade de voltar a cheirá-la.  

O contrabalanceamento das amostras foi feito de forma a assegurar que a posição do 

odor-alvo foi apresentada em todas as posições possíveis, assim como as amostras foram 

descongeladas e congeladas o mesmo número de vezes entre as condições. Devido ao 

número de amostras serem diferentes entre as condições, e uma vez que tínhamos dois 

vídeos, o contrabalanceamento dos odores foi feito considerando os dois vídeos. Assim, 

um novo conjunto de odores foi usado em cada condição (alinhamentos de 3, 5 e 8 OCs) e 

os odores-alvo não foram usados como distratores. Um intervalo de seis segundos entre os 

estímulos foi escolhido numa tentativa de equilibrar as restrições de adaptação e a 

capacidade da memória de trabalho (Jönsson et al., 2011). 
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Depois de fazerem a identificação, foi pedido aos participantes que reportassem o seu 

nível de confiança na identificação realizada numa escala de 0 a 100%.  

Antes e depois da tarefa os participantes avaliaram o seu nível percebido de stresse 

numa VAS, que variava de nada stressado a muito stressado, e os seus níveis de ansiedade 

(STAI-estado, Silva & Spielberger, 2007). O objetivo foi o de monitorizar se os 

participantes estavam em distresse quando finalizavam a tarefa experimental, assim como 

avaliar se alguma destas medidas estava correlacionada com o desempenho.  

Finalmente, os participantes foram informados sobre a natureza da experiência. 

 

6.3. Resultados e Discussão 

 

6.3.1. Testemunho olfativo 

Foram realizados testes t de Student para as avaliações dos vídeos e os resultados não 

revelaram diferenças estatisticamente significativas para a vividez, agradabilidade e 

ativação (p > .05) (Figura 15). Por essa razão, não será considerado um fator nas análises 

seguintes. 

 

 

 

Figura 15. Médias das avaliações subjetivas (EP) dos vídeos numa escala de 9-pontos. Note-se que a escala da 

agradabilidade é bipolar, com o 5 a representar o “neutro” e com o extremos superior e inferior a representar a alta 

agradabilidade e a alta desagradabilidade, respetivamente. 

 

6.3.2. Identificação no alinhamento 
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Foram calculadas as probabilidades binomiais (pb) para o número de respostas 

corretas nos alinhamentos com 3 OCs (23/24 = 96%, p ≤ .001), 5 OCs (14/25 = 56%, p ≤ 

.001), e 8 OCs (11/24 = 46%, p ≤ .001), e foram todas acima do acaso (ver Figura 16). 

O desempenho para os alinhamentos de 3 OCs foi significativamente superior em 

relação ao de OCs (χ
2
(1) = 10.51, p = .001, Cramer’s φ = .46) e ao de 8 OCs (χ

2
(1) = 

14.52, p < .001, Cramer’s φ = .55). No entanto, os resultados não revelaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os alinhamentos de 5 e 8 OCs (χ
2
(1) = .51, p > .05, 

Cramer’s φ = .10). 

 

Figura 16. Percentagem de participantes que identificaram corretamente o odor-alvo nos três alinhamentos. Os 

níveis de desempenho diferiram do acaso. As linhas a tracejado representam os níveis do acaso para cada 

alinhamento (33.3%, 20% e 12.5%, respetivamente).  

Os asteriscos referem-se às análises qui-quadrado. ***p  ≤ .001.  

As probabilidades binomiais (bp) para o número observado de identificações corretas são acima do acaso (***p ≤ 

.001). 

 

 

6.3.3. Confiança 

A literatura do testemunho ocular mostra frequentemente que a confiança é um fraco 

preditor de precisão (Krug, 2007; Sporer et al., 1995). No presente estudo, a identificação 

está positivamente correlacionada com a confiança, nos alinhamentos com 5 e 8 OCs 

(rpb(23) = .68, p < .001; rpb(22) = .50, p = .01, respetivamente). No entanto, isso não se 

verificou para os alinhamentos de 3 OCs (rpb(22) = .10, p > .05), provavelmente devido ao 

efeito teto, uma vez que só um participante não identificou corretamente o odor-alvo.  
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6.3.4. Avaliações subjetivas dos odores 

Os participantes avaliaram os OCs em escalas de tipo Likert de 9-pontos, depois de 

terem realizado a tarefa de reconhecimento. 

Foram realizados testes t de student para determinar diferenças nas médias de 

intensidade, agradabilidade e familiaridade do odor-alvo, comparativamente com os odores 

distratores no alinhamento. Os resultados não revelaram diferenças estatisticamente 

significativas na avaliação dos odores-alvo (M = 5.96; DP = 1.87), em relação aos odores 

distratores (M = 6.13; DP = 1.48), relativamente à intensidade (t(72) = -.72, p ≥ .05). 

Contudo, as avaliações médias de agradabilidade e familiaridade revelaram diferenças 

estatisticamente significativas (t(72) = 2.53, p = .01; t(72) = 2.51, p = .01), respetivamente 

para a agradabilidade e familiaridade. Os participantes avaliaram os odores-alvo como 

mais agradáveis (M = 3.14; DP = 1.86) e mais familiares (M = 3.73; DP = 2.45) do que os 

odores distratores (M = 2.65; DP = 1.32; M = 3.11; DP = 1.82, respetivamente para a 

agradabilidade e familiaridade). 

 

6.3.5. Níveis subjetivos de stresse e ansiedade 

Verificou-se que os níveis de stresse diminuiram do início (M = 29.92, SD = 26.48) 

para o final da tarefa (M = 25.04, DP = 25.76; t(72) = 2.08, p = .04, d = .49). A correlação 

entre os níveis de ansiedade e o desempenho foi baixa e não significativa (rpb(72) = -.21, p 

> .05).  

Os níveis de ansiedade-estado aumentaram ligeiramente do início (M = 52.55, DP = 

3.81) para o final da tarefa (M = 53.55, DP = 4.38; t(72) = -2.32, p = .02, d = -.55). No 

entanto, esta medida não se correlacionou com o desempenho (rpb(72) = .02, p > .05). 

Nos quinze minutos de intervalo entre a sessão de testemunho até ao alinhamento, os 

participantes completaram o STAI-T (STAI-T, Silva & Spielberger, 2007), o qual também 

não se correlacionou com o desempenho (rpb(72) = .17, p > .05). 

 

6.3.6. Diferenças de sexo 

Apesar de, no geral, as mulheres terem acertado nominalmente mais vezes do que os 

homens (12 respostas certas, correspondente a 52% para as mulheres e 11 respostas certas, 

correspondente a 48% para os homens nos alinhamentos de 3 OCs; 7 respostas certas para 
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ambos os sexos (50%) nos alinhamentos de 5 OCs; e 6 respostas certas, correspondente a 

55% para as mulheres e 5 respostas certas, correspondente a 45% para os homens, nos 

alinhamentos de 8 OCs), um teste Qui-quadrado mostrou não haver diferenças 

significativas no desempenho entre homens e mulheres (ps  > .05) para todas as condições. 

 

6.4. Discussão geral 

Sendo o tamanho do alinhamento uma das variáveis de sistema com maior impacto 

na identificação de ofensores no testemunho ocular (Wells, 1978), quisemos perceber quais 

os seus efeitos na memória olfativa. Os resultados obtidos corroboraram a nossa hipótese e 

mostraram uma maior taxa de desempenho (i.e., probabilidades binomiais das 

identificações corretas observadas) para os alinhamentos mais pequenos (3 OCs). A 

dificuldade intrínseca na discriminação de odores (Olsson & Cain, 2000), assim como o 

seu processamento na memória de trabalho (Jönsson et al., 2011) são possíveis razões para 

esta observação.  

Os resultados são semelhantes aos encontrados nos estudos do testemunho ocular e 

auricular, que mostram que a identificação sofre um prejuízo à medida que o tamanho do 

alinhamento aumenta. Por exemplo Meissner e colaboradores (2005) manipularam o 

tamanho nominal dos alinhamentos, apresentando alinhamentos com 2, 4, 6, 8, 10 e 12 

pessoas. Os resultados mostraram que a taxa de identificações corretas diminuiu à medida 

que o número de estímulos aumentou (73%, 59%, 51%, 45%, 40% e 38%, 

respetivamente). Também há estudos de testemunho auricular que comparam a precisão da 

identificação de vozes, entre uma pessoa (show-up) e alinhamentos de seis pessoas, 

revelando um decréscimo significativo nos alinhamentos de seis pessoas (Bull & Clifford, 

1984; Eriksson, 2005; Yarmey, 2007). Por exemplo, Yarmey (1994) verificou que a 

precisão na identificação era pobre quer para show-ups quer para alinhamentos de seis 

vozes (28% e 9%, respetivamente). 

Embora no presente estudo se tenha verificado um desempenho relativamente alto 

em alinhamentos pequenos (3 OCs), foi possível discriminar o odor-alvo em alinhamentos 

maiores, significativamente acima do acaso, com uma taxa de acerto semelhante à 

encontrada por Meissner e colaboradores (2005) para os alinhamentos de 8 pessoas.  
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O facto de termos apresentado alinhamentos com o máximo de 8 OCs teve que ver 

com as limitações na capacidade da memória para odores (White, 1998). Este tipo de 

memória envolve a manutenção de curto-prazo da informação olfativa e sua manipulação é 

requerida em tarefas cognitivas (Dade et al., 2001). Além disso, há evidências de que a 

informação olfativa pode ser armazeanda temporariamente num subsistema da memória de 

trabalho olfativo que pode ser diferente de outros tipos de memória (Andrade & 

Donaldson, 2007). Assim, estes resultados são os primeiros na área do testemunho olfativo 

que testaram a capacidade da memória de trabalho, aumentando a sua carga através da 

manipulação do tamanho do alinhamento. Numa perspetiva futura, seria interessante 

perceber que efeitos podem existir quando ao tamanho do alinhamento se introduzem 

intervalos de retenção maiores. 
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Capítulo 7 
 

ESTUDO 3. Efeitos do intervalo de retenção no testemunho olfativo 

Este estudo corresponde à Experiência 2, do artigo submetido: 

 

 

 

 

Resumo: 

O intervalo de retenção (IR) – isto é, a quantidade de tempo entre o crime e a apresentação de um 

alinhamento à testemunha – é uma variável estimadora a considerar nos procedimentos de 

identificação. Embora alguns estudos tenham mostrado pouco esquecimento em tarefas de 

reconhecimento episódico de odores, investigações mais recentes têm demonstrado que os odores 

podem ser difíceis de recordar e que a sua identificação pode ser prejudicada com IR longos. No 

presente estudo, quisemos explorar a identificação olfativa, manipulando o IR num teste de memória 

de escolha forçada (alinhamento de cinco odores, com odor-alvo sempre presente). Os resultados 

mostraram um decréscimo no reconhecimento do intervalo de retenção curto (15 minutos) para o 

intervalo de retenção longo (1 semana), sugerindo que, à semelhança do que acontece no testemunho 

ocular, a tarefa de reconhecimento deva ser feita em IR curtos. 

Palavras-chave: testemunho olfativo, alinhamentos, odores corporais, olfato, memória, intervalo de 

retenção. 

 

7.1. Breve enquadramento teórico 

Contrariamente às variáveis de sistema, as variáveis estimadoras, como o intervalo 

de retenção (IR), não podem ser controladas pelo sistema judicial.   

Vários estudos sobre a memória de odores têm revelado pouco esquecimento ao 

longo do tempo (Lawless, 1978; Murphy, Cain, Gilmore, & Skinner, 1991; Saive, Royet, 

& Plailly, 2014; Stevenson, Case, & Boakes, 2003). Este facto parece ser válido quer para 

intervalos de retenção longos (dias, semanas e até mesmo anos; Engen & Ross, 1973; 

Lawless & Cain, 1975; Olsson, Lundgren, Soares, & Johansson, 2009) quer para intervalos 

de retenção curtos (segundos a minutos; Engen, Kuisma, & Eimas, 1973; Jehl, Royet, & 

Holley, 1994; Jones, Moskowitz, & Butters, 1975). No entanto, outros estudos têm 

Alho, L., Soares, S.C., Pinto, E., Costa, L., Ferreira, J., Silva, C. F., & Olsson, M. J. 

(submetido). Nosewitness identification: Effects of retention interval, lineup size and 

culprit position. 
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revelado um esquecimento substancial ao longo do tempo (Lawless, 1978; Rabin & Cain, 

1984) semelhante ao que acontece com a memória para as faces (Cornell Kärnekull 

Jönsson, Willander, Sikström, & Larsson, 2015). Os odores não familiares e não 

identificáveis por um nome são tipicamente mais difíceis de recuperar, mas são esquecidos 

na mesma taxa que os odores avaliados como familiares e identificáveis (Cornell Kärnekull 

et al., 2015; Olsson et al., 2009).  

O IR é uma variável de particular interesse, uma vez que entre o momento em que 

ocorre um determinado crime até que a vítima tenha que identificar o possível perpetrador 

pode ocorrer um período de tempo que pode ir de horas até meses ou anos (Sauer et al., 

2010). As teorias de reconhecimento e do funcionamento da recordação de memórias 

sugerem que, no geral, a quantidade, qualidade e/ ou acessibilidade da informação 

armazenada na memória diminui ao longo do tempo. Esta afirmação é apoiada pela 

literatura que demonstra que, através de uma variedade de paradigmas de tarefas de 

memória, o aumento do IR usualmente produz um decréscimo no desempenho de 

reconhecimento e recordação (Deffenbacher et al., 2008; Schacter, 1999).  

Numa meta-análise realizada por Deffenbacher et al. (2008), o efeito do IR na 

proporção de julgamentos corretos de reconhecimento de faces revelou-se estatisticamente 

significativo, i.e., a intensidade da memória de uma face vai deteriorando em função do IR. 

Também ao nível do testemunho auricular, o efeito do IR parece ser o mesmo (Kerstholt, 

Jansen, Van Amelsvoort, & Broeders, 2004). 

No presente estudo, pretendemos explorar os efeitos do intervalo de retenção no 

testemunho olfativo, utilizando um intervalo de retenção curto (IRC, 15 minutos) e um 

longo (IRL, 1 semana). Com base nos estudos mais recentes que demonstram um 

esquecimento gradual dos odores, semelhante a outros estímulos sensoriais, esperamos 

que, ao fim de uma semana, se verifique uma diminuição da identificação do odor-alvo. 

 

7.2.  Método 

 

7.2.1. Recolha de odores corporais 

Foram recolhidas amostras de vinte e cinco estudantes universitários da Universidade 

de Aveiro, com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos (M = 21.52, DP = 2.28), 

durante um período emocionalmente neutro de 4 horas (ver procedimentos no Capítulo 4). 
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7.2.2. Participantes 

Quarenta participantes (20 homens e 20 mulheres), com idades compreendidas entre 

os 18 e os 31 anos, M = 21.95, DP = 2.59) participaram voluntariamente neste estudo. Os 

participantes não sofriam de qualquer doença mental, neurológica, metabólica ou 

respiratória, e não tomavam qualquer medicação (ver Capítulo 4). 

 

7.2.3. Desenho experimental e procedimento 

Os participantes foram distribuídos aleatoriamente pelas duas condições 

experimentais: um IRC (15 minutos, n = 20) e um IRL (uma semana, n = 20). Cada 

participante viu um dos dois vídeos de crime selecionados a partir do Estudo 1 (Capítulo 

5, exp. 1 de Alho et al., 2015) e usados no estudo anterior (Capítulo 6).  

À semelhança do estudo anterior, testámos os efeitos do IR apenas na condição 

emocional (crime). A tarefa de reconhecimento da condição IRL só foi apresentada uma 

semana depois da exposição ao vídeo e ao odor.  

Uma vez mais foi assegurado o contrabalanceamento dos OCs, assim como a sua 

descongelação o mesmo número de vezes, e a sua utilização em ambas as condições. 

 

7.3.  Resultados e discussão 

 

7.3.1. Testemunho olfativo 

Os dois vídeos foram avaliados como sendo altamente vívidos, ativadores e 

desagradáveis (Figura 17). Foram realizados testes t de Student para amostras 

independentes e os resultados demonstram não haver diferenças significativas entre a 

avaliação feita pelos participantes para ambos os vídeos (p ≥ .05). 
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Figura 17. Médias das avaliações subjetivas (EP) dos vídeos, em esclas de 9-pontos. Note-se que a escala da 

agradabilidade é bipolar, com o 5 a representar o “neutro” e os extremos alto e baixo a representar a alta 

agradabilidade e alta desagradabilidade. 

 

7.3.2. Identificação em alinhamento 

As probabilidades binomiais foram calculadas para o número de respostas corretas 

no IRC (11 respostas = 55%, p ≤ .001) onde foi significativamente acima do acaso (20%), 

enquanto no IRL (5 respostas corretas = 25%, p ≥ .05) não foi (ver Figura 18).  

Foi realizado um teste Qui-quadrado e o efeito foi marginalmente significativo, 

indicando um aumento do esquecimento ao longo do tempo (χ
2
(1) = 3.75, p = .05; 

Cramer’s φ = .31). 

 

 

Figura 18. Percentagem de participantes que identificaram corretamente o odor-alvo nos dois intervalos de 

retenção. A linha a tracejado representa a probabilidade do acaso (20%).  

*p ≤ .05. A probabilidade binomial indica que o desempenho no IRC está significativamente acima do acaso. 
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7.3.3. Confiança  

Assistiu-se a uma tendência para uma correlação positiva entre a precisão da 

identificação e os níveis de confiança, mas sem significância estatística (rpb(39) = .29, p = 

.07). 

 

7.3.4. Avaliações subjetivas dos odores 

Foram realizados testes t de Student para amostras independentes, para o nível de 

agradabilidade, intensidade e familiaridade dos odores-alvo e dos odores distratores.  

Em média, os odores-alvo foram avaliados como mais intensos (t(39) = -4.41, p < 

.05, d = -1.41) e mais familiares do que os odores distratores (t(39) = -3.87, p < .05, d = -

1.24). No entanto, não se verificaram diferenças ao nível da intensidade para ambos os 

odores (ps > .05). 

 

7.3.5. Níveis subjetivos de stresse e ansiedade 

Os participantes avaliaram os seus níveis percebidos de stresse numa VAS, assim 

como os seus níveis de ansiedade-estado (STAI-S, Silva & Spielberger, 2007) antes da 

apresentação de cada vídeo. Os níveis de stresse para o IRC e para o IRL aumentaram, 

embora sem diferenças estatisticamente significativas, do início da tarefa (M = 25.65, DP = 

19.22; M = 22.65, DP = 15.81, respetivamente) para o final da mesma (M = 28.70, DP = 

21.49; M = 24.65, DP = 23.49, respetivamente). Além disso, não há correlação entre os 

níveis de stresse percebidos e o desempenho dos participantes (rpb(39) =.04, p > .05). 

Relativamente aos níveis de ansiedade, eles aumentaram no IRC e IRL do início da 

tarefa (M = 34.05, DP = 6.50, M = 32.00, DP = 8.21, respetivamente) para o fim (M = 

35.20, DP = 8.22; M = 32.65, DP = 10.29, respetivamente). De igual forma, não se 

verificou uma correlação significativa entre os níveis de ansiedade e o desempenho (rpb(39) 

= .09, p > .05). 

Finalmente, no que diz respeito à ansiedade-traço (STAI-T, Silva & Spielberger, 

2007), os resultados mostraram uma correlação negativa com o desempenho sem 

significância estatística (rpb(39) = -.07, p > .05). 
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7.3.6. Diferenças de sexo 

Apesar de nas duas condições, as mulheres terem acertado nominalmente mais vezes 

do que os homens (7 respostas certas, correspondente a 64% para as mulheres e 4 respostas 

certas, correspondente a 36% para os homens no IRC; e 3 respostas certas, correspondente 

a 60% para as mulheres e 2 respostas certas, correspondente a 40% para os homens, no 

IRL), um teste Qui-quadrado mostrou não haver diferenças significativas no desempenho 

entre homens e mulheres (ps > .05) para ambas as condições. 

 

7.4. Discussão geral 

O IR é uma variável estimadora que tem sido estudada no âmbito do testemunho 

ocular e auricular e que tem demonstrado afetar a precisão da identificação (e.g., Leach, 

Cutler & Wallendael, 2009). Neste estudo, investigámos esta variável de forma a perceber 

que efeito tem no testemunho olfativo, apresentando um IRC e um IRL. 

Os resultados no IRC foram replicados do estudo de Alho e colaboradores (2015), 

com a identificação a ser feita acima do acaso. No IRL, o desempenho foi 

significativamente mais baixo, como esperado, considerando a variedade de tarefas de 

memória presentes na literatura, em particular em tarefas de identificação em alinhamento 

(Deffenbacher et al., 2008). Vários estudos na área do testemunho ocular usaram intervalos 

de retenção curtos (e.g., 24 horas; Phillipon, Cherryman, Bull, & Vrij, 2007; Yarmey, 

2007) e alguns encontraram pouco ou nenhum decréscimo na precisão da identificação 

depois desse período (e.g., Saslove & Yarmey, 1980), enquanto outros mostraram 

decréscimos significativos. Por exemplo, Clifford, Rathborn and Bull (1981) verificaram 

um decréscimo de 55% de identificações corretas, depois de 10 minutos de IR, para 32%, 

depois de 4 horas. Estudos que usaram IRL também mostram resultados semelhantes. Por 

exemplo, Bull and Clifford (1984) verificaram que a identificação decrescia em períodos 

de uma, duas e três semanas, com taxas de 50%, 43% e 9%, respetivamente. 

Algumas investigações indicam que a memória para odores é única pelo seu 

esquecimento lento (e.g., Engen & Ross, 1973) devido à ligação privilegiada do olfato com 

áreas do sistema límbico (Herz, 2005), e consonante com alguns estudos que mostram que 

os estímulos olfativos podem ser pistas para memórias autobiográficas emocionalmente 

intensas (Chu & Downes, 2000; Larsson & Willander, 2009). Com base nesta literatura, 
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seria expectável que a identificação do odor-alvo não sofresse um grande prejuízo entre os 

dois IR. No entanto, estudos mais recentes têm demonstrado que os odores têm uma taxa 

de esquecimento semelhante entre IR (e.g., Cornell Kärnekull et al., 2015) paralelamente a 

vozes (e.g., Legge, Grosmann, & Pieper, 1984) e formas visuais (e.g., Lawless, 1978). 

Assim, os nossos resultados estão de acordo com a literatura do esquecimento, na qual 

longos intervalos de retenção prejudicam a identificação de odores. Mais especificamente, 

níveis insignificantes de desempenho foram observados com um IR de uma semana.  

Apesar destes resultados preliminares indicarem que, à semelhança do testemunho 

olfativo, as testemunhas devem fazer a identificação do ofensor o mais rapidamente 

possível, é necessário realizar mais estudos debruçando sobre esta variável, uma vez que a 

tonalidade emocional de uma situação experimental (em laboratório) diminui, podendo 

afetar o reconhecimento do odor-alvo ao fim de pouco tempo. 
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Capítulo 8 
 

ESTUDO 4. Efeitos do tipo de aprendizagem no testemunho olfativo 

 

Este estudo está integrado no artigo em preparação: 

 

 

 

 

Resumo: 

Usando o mesmo paradigma do testemunho olfativo, testámos os efeitos do tipo de aprendizagem 

(acidental vs. intencional) no reconhecimento do odor-alvo numa tarefa de escolha forçada. Foram 

apresentados filmes de crime em ambas as condições, ao mesmo tempo que os participantes 

cheiravam um OC que se instruiu ser do perpetrador. Na condição de aprendizagem acidental (APA) os 

participantes foram instruídos a focar a atenção na face do perpetrador, e na condição de 

aprendizagem intencional (API), os participantes foram instruídos a focar a atenção no odor e foram 

informados que mais tarde teriam que realizar uma tarefa de reconhecimento do mesmo. Os 

resultados demonstraram não haver diferenças significativas nas duas condições (50% na API e 45% 

na condição APA), sugerindo que a memória olfativa não parece ser suscetível ao tipo de aprendizagem 

e às instruções dadas no momento da codificação, não influenciando o desempenho no reconhecimento 

de OCs.  

Palavras-chave: testemunho olfativo, odores corporais, olfato, memória, emoção, aprendizagem 

intentional, aprendizagem acidental, atenção. 

 

8.1. Enquadramento teórico 

A consciência e a intenção de recordar informação têm um papel importante no 

desempenho mnésico. Em condições de codificação intencional, os participantes têm de 

recordar ativamente o que viram/ouviram, enquanto nas condições de codificação acidental 

os participantes podem estar conscientes do que vão realizar mas não estão a fazer um 

grande esforço cognitivo para memorizarem o que estão a visualizar ou a ouvir (e.g., Terry, 

2015).  

Tem sido demonstrado que a memória intencional resulta em recordações mais 

precisas do que a memória para tarefas de aprendizadem acidental (Davies & Hine, 2007; 

Alho, L., Rocha, M., Soares, S. C., Ferreira, J., Silva, C. S., Olsson, M. J. (in prep). 

Nosewitness identification: effects of type of learning. 
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Migueles & Garcia-Bajos, 1999) devido a um maior ensaio da informação. Kausler, Lichty 

& Davies (1985) demonstraram que, sem ensaio, as memórias decaem ao fim de 

aproximadamente 12 segundos. Nas condições de aprendizagem acidental, os participantes 

não têm instrução para recordarem ativamente o que estão a visualizar, causando um 

decréscimo na memória, ao contrário do que acontece nas condições intencionais, em que 

os participantes recordam o que veem, fazendo com que a informação permaneça na 

memória a curto-prazo e seja transferida para a memória a longo-prazo (e.g., Crowder, 

2014). 

Os estudos que têm como objetivo avaliar a memória envolvem duas fases: uma de 

exposição ou de aprendizagem e uma fase de teste, separadas por um IR (e.g., Neill, Beck, 

Bottalico, & Molloy, 1990). Durante a fase de exposição, os estímulos são apresentados e 

podem ser memorizados intencionalmente ou de forma acidental (neste último caso, os 

participantes não têm conhecimento que posteriormente serão expostos ao mesmo 

estímulo). Na fase de teste, os estímulos são apresentados novamente, habitualmente 

acompanhados por novos, e a memória pode então ser testada de forma explícita ou 

implícita (Neill et al., 1990) havendo inclusivamente estudos de neuroimagem que 

demonstram diferenças cerebrais nestes dois processos de memória (Kirsher et al., 2002; 

Rugg, Fletcher, Frith, Frackowiak, & Dolan, 1997). 

A intenção de aprender tem-se revelado crucial em tarefas de reconhecimento ou de 

recordação em áreas como a memória verbal (e.g., Morris & Eli, 1964) ou memória para 

faces (e.g., Davies & Hine, 2007), mas são poucos os estudos publicados na memória 

olfativa (ver Herz & Engen, 1996, e Issanchou, Valentin, Sulmont, Degel, & Köster, 2002) 

e a maioria incide na memória olfativa em animais e não em humanos (e.g., Charra, 

Datiche, Gigot, Schaal, & Coureaud, 2013; Dubnau & Tully, 1998; Giurfa & Sandoz, 

2012). Acresce, ainda a inexistência, até à data, de estudos que se debrucem 

especificamente nos OCs.  

Muitos dos processos de aprendizagem são implícitos, baseando-se em 

adaptações que não envolvem a intenção de aprender nem o ter consciência desse 

processo (Cleeremans, Destrebecqz, & Boyer, 1998; Perruchet and Pacton, 2006). Na 

vida diária, os odores são geralmente apreendidos de forma acidental ou implícita (e.g., 

Issanchou et al., 2002) e por aprendizagem associativa (Herz & Engen, 1996). Sendo o 

olfato caracterizado pela inexistência de coordenadas olfativas espaciais, a atenção seletiva 
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para estímulos olfativos é comprometida (ver revisão de Sela e Sobel, 2010). Em situações 

salientes sob o ponto de vista emocional, como em situações de crime, o indivíduo 

raramente diz para si próprio que deve dirigir a sua atenção para a face ou para o odor do 

ofensor para que possa reconhecê-lo posteriormente. Além disso, se houver a presença de 

uma arma, todos os recursos atencionais serão dirigidos para esse objeto comprometendo a 

codificação de outra informação relevante (e.g., Fawcett et al., 2013; Steblay, 1992). 

Em tarefas de reconhecimento ou recuperação de um estímulo olfativo com recurso a 

memória implícita, há uma facilitação nas tarefas de reconhecimento na ausência de uma 

lembrança consciente ou intencional (e.g., Olsson, Faxbrink, & Jönsson, 2002), i.e., 

estamos perante tarefas com uma aprendizagem acidental dos estímulos. Ao contrário do 

que acontece na vida diária, nas experiências realizadas em laboratório podem ser 

levantadas questões de validade ecológica uma vez que se utiliza, geralmente, um processo 

de aprendizagem intencional com recurso a memória explícita (Issanchou et al., 2002), o 

que poderá levar a falsos positivos.  

Um dos pontos cruciais para entender porque é que alguns traços de memória se 

formam mais fortemente que os outros reside nas diferenças de processamento durante o 

processo de codificação de um determinado estímulo que influenciará a forma como é 

percebido a posteriori (e.g., Craik, 2002). Deste modo, perante tarefas de aprendizagem 

intencional, e dependendo das capacidades de metamemória dos participantes e da própria 

natureza dos estímulos, os sujeitos podem tentar encontrar diferentes estratégias de 

processamento adequadas, tais como a repetição dos itens (e.g., tarefas de recordação de 

palavras) ou formação de imagens visuais (e.g., tarefas de reconhecimento de faces), na 

tentativa de serem bem-sucedidos na realização da tarefa (Lockhart & Craik, 1990). A 

atenção parece ser outro dos fatores relacionados com o desempenho. Por exemplo, no 

testemunho ocular a taxa de identificações corretas é tanto maior quanto maior for a 

atenção dirigida ao ofensor (Maass & Brigham, 1982). Nestes casos, nas tarefas de 

aprendizagem intencional, maiores recursos de atenção são dirigidos ao estímulo olfativo, 

uma vez que os participantes sabem previamente que terão de reconhecer o estímulo numa 

fase posterior.  

Comparado com outros tipos de memória, como a memória verbal, a memória 

pictórica e a memória de faces, tem havido um menor número de estudos sobre a memória 

de odores. Em estudos sobre testemunho ocular (e.g., Davies & Hine, 2007) e recordação 
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de palavras (e.g., Morris & Eli, 1964), tem-se verificado um desempenho superior quando 

os estímulos são apreendidos intencionalmente. No que se refere à memória de odores, os 

poucos estudos realizados indicam que, ao contrário do que acontece para os restantes tipos 

de memória, o tipo de aprendizagem não influencia o desempenho na tarefa (ver Ayabe-

Kanamura, Kikuchi, & Saito, 1997; Engen & Ross, 1973). Contudo, estes resultados 

devem ser cautelosamente interpretados pois utilizam odores comuns (ao contrário do 

presente estudo que utiliza OCs) e, na sua maioria, os estudos utilizam tarefas associadas a 

pistas verbais. 

Em função deste enquadramento e da inexistência de estudos que envolvam OCs, 

colocamos como hipótese principal que o tipo de aprendizagem não tem influência no 

desempenho dos participantes na tarefa de reconhecimento olfativo.  

 

8.2. Método 

 

8.2.1. Recolha de odores corporais 

Quarenta dadores do sexo masculino da Universidade de Aveiro, com idades 

compreendidas entre os 18 e 38 anos (M = 22.5 e DP = 4.01) participaram voluntariamente 

na tarefa de recolha de odores em contexto académico, recebendo créditos para unidades 

curriculares, sempre que aplicável (ver Capítulo 4). 

 

8.2.2. Participantes 

A amostra foi composta por 64 participantes, sendo que um indivíduo foi excluído 

porque tinha asma (critério de exclusão). A amostra final foi assim composta por 63 

indivíduos: 31 homens com idades compreendidas entre os 19 e 37 anos de idade (M = 22 

e DP = 3.51), e 32 mulheres com idades compreendidas entre os 18 e 25 anos de idade (M 

= 20.53 e DP = 1.59).  

Todos os participantes participaram voluntariamente neste estudo, assinaram um 

formulário de Consentimento Informado e reportaram ter seguido as instruções dadas.  

 

8.2.3. Desenho experimental e procedimentos 
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Procedeu-se à apresentação do filme com exposição contínua a um estímulo olfativo 

(odor alvo), com um desenho entre-sujeitos. 

Em ambas as condições, a informação fornecida aos participantes foi a mesma dos 

estudos anteriores. Na condição de aprendizagem acidental (APA), o participante era ainda 

informado que devia focar a sua atenção na face do criminoso para desviar a atenção do 

estímulo olfativo, ou seja, o participante não tinha conhecimento de que, depois do filme, 

iria fazer o reconhecimento do odor a que estaria exposto. Pelo contrário, na condição 

aprendizagem intencional (API), o participante era informado que numa fase posterior à 

visualização do filme teria que reconhecer o odor a que estava exposto.  

Todo o procedimento até ao final da tarefa foi o mesmo dos estudos anteriores. 

 

8.3. Resultados e discussão 

 

8.3.1. Testemunho olfativo 

Analisando a Figura 19, verifica-se que os participantes avaliaram os filmes como 

vívidos (M = 6.71, DP = 1.37; M = 5.97, DP = 1.84), desagradáveis (M = 1.87, DP = 1.2; 

M = 1.53, DP = .88) e ativadores (M = 6.00, DP = 1.88; M = 6.09, DP = 2.01), para a 

condição APA e API, respetivamente. Os testes t de Student não revelaram a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre as condições APA e API, para todas as 

características avaliadas (ps ≥ .05). 

 

 

Figura 19. Médias das avaliações subjetivas (EP) dos vídeos, em escalas de 9-pontos. Note-se que a escala da 

agradabilidade é bipolar, com o 5 a representar o “neutro” e os extremos alto e baixo a representar a alta 

agradabilidade e alta desagradabilidade. 
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8.3.2. Identificação do odor-alvo 

Foram calculadas as probabilidades binomiais (pb) para o número de respostas 

corretas na condição APA (14/31 = 45%, p ≤ .001) e na condição API (16/32 = 50%, p ≤ 

.001), ambas com desempenhos estatisticamente superiores ao acaso. Um teste Qui-

quadrado revelou que esta diferença não foi estatisticamente significativa (χ
2
(1) =.148; p > 

.05; Cramér’s φ = .48), corroborando a nossa hipótese (ver Figura 20).  

 

 

Figura 20. Percentagem de participantes que identificaram corretamente o odor-alvo nos dois tipos de 

aprendizagem. A linha a tracejado representa a probabilidade do acaso (20%).  

***p ≤ .001. A probabilidade binomial indica que o desempenho em ambas as condições está significativamente 

acima do acaso. 

 

 

8.3.3. Confiança 

Verificou-se que o nível de confiança das respostas dadas pelos participantes 

correlacionou-se significativamente e de forma positiva com a taxa de reconhecimento do 

odor alvo (rpb(39) = .34, p ≤ .05), o que significa que quanto maior a taxa de 

reconhecimento, maior é a confiança reportada pelos participantes em relação às suas 

respostas. 

 

8.3.4. Avaliação subjetiva dos odores 

*** *** 
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Foi também realizada uma análise, utilizando um teste t de Student para amostras 

emparelhadas, com o objetivo de comparar as avaliações subjetivas relativas às 

características (intensidade, agradabilidade e familiaridade) dos odores-alvo e dos odores 

distratores.  

Os resultados revelaram que o odor-alvo foi avaliado como mais intenso (M = 6.22, 

DP = 1.86; M = 6.13, DP = 1.09), menos agradável (M = 2.92, DP = 1.65; M = 3.17, DP 

= 1.30) e mais familiar (M = 4.30, DP = 2.53; M = 3.71, DP = 1.71) do que os odores 

distratores, respetivamente. Contudo, estas diferenças não se mostraram estatisticamente 

significativas para a intensidade (ps ≥ .05).  

 

8.3.5. Níveis de ansiedade e stresse percebidos 

Apesar de se ter verificado que o nível de stresse foi superior na condição API, tanto 

no início da tarefa (M = 21.90, DP = 22.46; M = 25.41, DP = 18.46, para a condição APA 

e API respetivamente) como no final da mesma (M = 23.71, DP = 20.58; M = 25.25, DP 

= 17.33, para a condição APA e API respetivamente), não se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas (ps ≥ .05). De igual forma, os níveis de stresse não estão 

correlacionados com o desempenho (rpb(39) = .06, p > .05).  

Relativamente à ansiedade, verificou-se que os níveis aumentaram na condição APA, 

ainda de que forma não significativa, mas permaneceram constantes na condição API (M = 

.87, DP = 4.43; M =.80, DP = 5.00, para as condições APA e API, respetivamente), não 

sendo estas diferenças estatisticamente significativas (ps ≥ .05). 

Finalmente, com o objetivo de analisar se a ansiedade-estado e a ansidade-traço 

estariam relacionadas com a taxa de reconhecimento do odor-alvo, foram feitas correlações 

cujos resultados não revelaram significância estatística tanto para a ansiedade-estado 

(rpb(39) = .08, p = .56) como para a ansiedade-traço (rpb(39) = -.02, p = .90). 

 

8.3.6. Diferenças de sexos 

Na condição APA, as mulheres acertaram nominalmente mais vezes do que os 

homens (8 respostas certas, correspondente a 60% para as mulheres, e 6 respostas certas, 

correspondente a 40% para os homens). Foi realizado um teste Qui-quadrado que mostrou 

não haver diferenças significativas no desempenho entre homens e mulheres (ps > .05).  
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Na condição API, assistiu-se a um efeito contrário (5 respostas certas, 

correspondente a 32% para as mulheres, e 11 respostas certas, correspondente a 68% para 

os homens). Foi realizado um teste Qui-quadrado que mostrou haver uma diferença 

significativa no desempenho entre homens e mulheres (χ
2
(1) =4.5; p =.03; Cramér’s φ = 

.38). 

 

8.4. Discussão 

Com este estudo pretendemos avaliar se o tipo de aprendizagem – um dos fatores que 

pode influenciar tarefas de reconhecimento (e.g., Neill et al., 1990) –, afeta o desempenho 

no reconhecimento de OCs. Os resultados revelaram a inexistência de uma diferença 

estatisticamente significativa entre as duas condições, corroborando assim a nossa 

hipótese. Estes resultados vão ao encontro dos estudos da memória para odores que 

mostram que o tipo de aprendizagem não influencia o desempenho na tarefa (ver Ayabe-

Kanamura et al., 1997; Engen & Ross, 1973), ao contrário do que acontece para os 

restantes tipos de memória (e.g., Anderson, 2000). A ausência de diferenças significativas 

entre as condições pode dever-se à natureza e à qualidade dos estímulos utilizados. A 

literatura revela que, contrariamente aos odores comuns, os OCs são processados por redes 

neuronais específicas, semelhantes às redes de processamento de outros estímulos 

ecologicamente relevantes (Lundström & Olsson, 2010) o que pode sugerir maior 

resistência à influência do tipo de instruções no momento da codificação e ao tipo de 

aprendizagem associado. 

Em tarefas de API, os participantes podem recorrer a estratégias de memorização, 

tais como a repetição dos itens ou a formação de imagens numa tentativa de obter uma 

maior taxa de sucesso na realização da tarefa. Estas estratégias dependem das capacidades 

de metamemória dos participantes e da natureza dos estímulos (Lockhart & Craik, 1990). 

No caso dos OCs, torna-se difícil o recurso a estratégias desta natureza, uma vez que não 

há descritivos verbais que auxiliem na memória do odor-alvo, e a sua discriminação 

dependerá exclusivamente das suas características percetivas (e.g., Distel et al., 1999). Por 

outro lado, a atenção está relacionada com o desempenho na tarefa. A taxa de 

identificações corretas no testemunho ocular por exemplo, é maior se a atenção for dirigida 

para o ofensor (Maass & Brigham, 1982). Nas tarefas de API são dirigidos maiores 

recursos atencionais ao estímulo uma vez que os participantes sabem que terão de 



119 

 

reconhecê-lo posteriormente. No entanto, quando a atenção é dividida entre vários 

estímulos, o desempenho (i.e., as identificações corretas) tende a diminuir.  

No que diz respeito aos odores, sabe-se que odores subliminares podem influenciar 

julgamentos sociais (Li et al., 2007) e provocar mudanças psicofisiológicas no ser humano 

(Shepherd, 2004), ou seja, apesar de não serem detetados de forma consciente, continuam a 

estar presentes na memória. O mesmo pode ter acontecido no nosso estudo em relação aos 

OCs a que os participantes foram expostos na condição de APA. Isto é, apesar de a atenção 

não ter sido especificamente dirigida para o estímulo olfativo, revelou estar presente na 

memória dos sujeitos, conforme revelaram os resultados. Além disso, o OC pode ter 

desempenhado um efeito de priming. O efeito de priming é um efeito da memória implícita 

no qual a exposição a um estímulo influencia a resposta a outro estímulo (Meyer, 

Schvaneveldt, & Ruddy, 1975; Schvaneveldt & Meyer, 1973). Estudos têm demonstrado 

que a memória implícita, e o efeito de priming em particular, ativam um sistema 

neurocognitivo diferente do da memória explícita (Schacter, 1994).  

O presente estudo fornece, assim, evidências de que os seres humanos conseguem 

reconhecer o odor-alvo, sugerindo que o tipo de aprendizagem não influencia o 

desempenho e que a memória olfativa não é tão vulnerável a este tipo de influência, tal 

como acontece no testemunho ocular (e.g., Davies & Hine, 2007). 
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Capítulo 9 
 

ESTUDO 5. Efeitos da presença e ausência de odor-alvo nos alinhamentos  

Este estudo corresponde à Experiência 2, publicada no artigo: 

 

 

 

 

Resumo: 

Atualmente, existem linhas de orientação para a administração de alinhamentos, sendo que uma delas 

é a composição de alinhamentos que manipulem a presença e a ausência de alvo, com indicação às 

testemunhas de que o suspeito pode estar ou não presente. Desta forma, retira-se à testemunha a 

pressão e obrigatoriedade de realizar uma identificação, diminuindo os falsos positivos. No presente 

estudo aplicámos alinhamentos onde foi manipulada a presença e a ausência do odor-alvo, usando 

instruções não enviesadas. Além disso, a administração dos alinhamentos foi duplamente cega. À 

semelhança do primeiro estudo (Capítulo 1), utilizámos duas condições (neutra e emocional), não só 

para tentar perceber os efeitos da presença e ausência de alvo em ambas as condições, como também 

para replicar resultados e apresentar o primeiro estudo no testemunho olfativo que tem em 

consideração os mesmos cuidados e procedimentos do testemunho ocular. Os resultados revelaram 

um melhor desempenho na condição de crime (75%), comparativamente com a condição neutra 

(35%), em alinhamentos onde o odor estava presente. 

Palavras-chave: testemunho olfativo, alinhamentos, alvo presente, alvo ausente, odores corporais, 

olfato, memória, emoção. 

 

9.1. Enquadramento teórico 

As avaliações subjetivas mais elevadas dos vídeos de crime e a elevada taxa 

identificação do primeiro estudo de testemunho olfativo (Capítulo 1), sugerem que a 

emoção negativa durante a codificação de odores corporais pode ter potenciado o 

reconhecimento do odor-alvo. Estes resultados não vão ao encontro do que é tipicamente 

encontrado na literatura do testemunho ocular, em que as emoções negativas prejudicam o 

reconhecimento do suspeito (Deffenbacher et al., 2004; Houston et al., 2013). 

Alho, L., Soares, S. C., Ferreira, J., Rocha, M., Silva, C. F., & Olsson, M. J. (2015). 

Nosewitness identification: Effects of negative emotion. Plos One, 10(1), e0116706. doi: 

10.1371/journal.pone.0116706 

 



122 

 

Tal como verificado no Capítulo 1, os procedimentos do paradigma experimental do 

testemunho ocular revelam uma tentativa de estandardização, que passa pela composição 

dos alinhamentos, manipulando a presença e a ausência do suspeito, e pelo tipo de 

instruções que são dadas à testemunha e que devem ser não enviesadas, i.e., deve-lhes ser 

dito que o suspeito pode estar ou não presente no alinhamento (e.g., Malpass & Devine, 

1981). Num alinhamento onde o suspeito está presente, existem três possibilidades de 

resultados: uma identificação correta do suspeito, um falso positivo, e uma rejeição 

incorreta do alinhamento. Em contrapartida, em alinhamentos onde o suspeito está ausente, 

existem apenas dois resultados possíveis: uma correta rejeição, ou uma falsa identificação.  

Considerando os resultados previamente encontrados, quisemos replicar o Estudo 1 

(Capítulo 5), introduzindo alterações no procedimento. Recorde-se que no referido estudo, 

as instruções foram diferenciadas entre a condição emocional e a condição neutra, o que 

pode ter-se refletido nos resultados obtidos. No presente estudo, espera-se que a emoção 

(condição emocional) potencie o testemunho olfativo variando apenas o tipo de vídeo entre 

condições. Além disso, usámos procedimentos semelhantes aos do testemunho ocular, 

envolvendo a presença e ausência de odor-alvo, e uma administração duplamente cega, de 

forma a avaliarmos o desempenho e os vieses de decisão (Leach et al., 2009). 

 

9.2. Método 

 

9.2.1. Recolha de odores corporais 

Foram recolhidas amostras de 20 estudantes universitários, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 24 anos (M = 20.40, DP = 1.85), durante um período de 4h 

(ver procedimentos no Capítulo 4). 

 

9.2.2. Pré-avaliação dos odores 

Para evitar amostras extremas a nível percetivo (muito fracas ou muito intensas), foi 

realizado um estudo piloto, onde um painel de dez pessoas (5 homens e 5 mulheres) 

avaliou todas as amostras em escalas VAS, ao nível de intensidade, familiaridade, 

atratividade, agradabilidade, ativação geral e distintividade. Foram eliminadas aquelas que 

se desviavam ± 2 DP da média de cada uma das características. 
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9.2.3. Participantes 

Oitenta estudantes da Universidade de Aveiro (41 mulheres e 39 homens), com 

idades compreendidas entre os 17 e os 38 anos (M = 21.96, DP = 4.64), participaram 

voluntariamente neste estudo. Todos os procedimentos e regras estão expostos no Capítulo 

4. Todos os participantes assinaram o seu consentimento informado e foram 

recompensados com créditos ou com 5€. 

 

9.2.4. Desenho experimental e procedimento 

Os participantes foram aleatoriamente distribuídos pelas condições neutra e crime 

(40 em cada condição) e por alinhamentos odor-alvo presente (AP) e odor-alvo ausente 

(AA) (19 homens e 21 mulheres, respetivamente). 

Os materiais (vídeos e escalas), bem como os critérios de inclusão, as restrições 

comportamentais e as recompensas foram as mesmas dos estudos anteriores. Enquanto no 

Estudo 1 (Capítulo 5) foram usadas instruções diferentes para as duas condições, neste 

estudo uniformizámo-las. Na condição crime, foram apresentadas as seguintes instruções: 

“Irá ver um crime real captado por uma câmara. Durante o vídeo estará exposto a um odor 

corporal que foi recolhido do perpetrador do crime que irá visualizar”. Na condição neutra, 

as instruções foram: “Irá ver uma situação real captada por uma câmara. Durante o vídeo 

estará exposto a um odor corporal que foi recolhido do homem que aparece no vídeo que 

irá visualizar”. 

Na tarefa de reconhecimento, usámos alinhamentos AP e que foram compostos pelo 

alvo e por quatro distratores, e alinhamentos AA, compostos por cinco distratores. Foram 

dadas instruções não enviesadas aos participantes, em que lhes foi dito que o odor podia 

estar ou não presente no alinhamento (Wells et al., 1998). O procedimento foi duplamente 

cego (Rodriguez & Berry, 2013), havendo uma segunda experimentadora responsável pela 

manipulação dos alinhamentos e pelo contrabalanceamento dos odores. Em contexto real, 

o administrador, se conhecer a identidade do suspeito, pode acidentamente levar a 

testemunha a escolhê-lo. Para evitar que isso aconteça, nem o administrador nem a 

testemunha devem saber se o suspeito está ou não presente e, se estiver, devem 

desconhecer a posição em que se encontra (Haw & Fisher, 2004; Greathouse & Kovera, 

2009). 
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Depois de reportarem se o alvo estava ou não presente, os participantes avaliaram o 

seu nível de confiança numa escala VAS. 

As amostras foram apresentadas em frascos de vidro com tampas de enroscar, e os 

participantes tinham que cheirar os odores da esquerda para a direita, sem restrições de 

tempo, mas sem a possibilidade de voltarem a cheirar os odores. Embora, à semelhança do 

primeiro estudo, a posição dos odores tenha sido contrabalanceada para que os odores 

fossem apresentados nas cinco posições possíveis o mesmo número de vezes, neste estudo 

os odores não foram usados como alvos e como distratores, uma vez que as duas condições 

envolviam alinhamentos em que o odor-alvo estava ausente. Nos alinhamentos em que o 

odor-alvo estava ausente, eram necessários seis odores em vez de cinco (um durante a 

codificação e cinco diferentes no alinhamento).  

 

9.3. Resultados e discussão 

 

9.3.1. Testemunho olfativo 

Foram realizados testes t de Student para amostras independentes de forma a avaliar 

se os crimes neutros e de crime eram percebidos de forma diferenciada. À semelhança do 

Estudo 1, os resultados confirmaram que os vídeos de crime foram avaliados como mais 

ativadores (t(78) = -5.38, p <  .001, d = -1.22), mais vívidos (t(78) = -1.96, p = .05, d = -

0.44), e mais desagradáveis (t(78) = 11.71, p < .001, d = 2.65) do que os vídeos neutros 

(Figura 21).  

 
 

Figura 21. Médias das avaliações subjetivas (EP) dos vídeos nas condições neutra e de crime, numa escala de 

100mm. Note-se que a escala de agradabilidade é bipolar com o 5 a representar “Neutro” e com os extremos 

superior e inferior refletindo alta agrabadilidade e alta desagradabilidade, respetivamente. 

* p ≤ .05, *** p < .001  

* *** *** 
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9.3.2. Identificação em alinhamento 

Foram realizadas análises separadas para os AP e AA. As respostas para os AP foram 

codificadas como: 1) acerto, 2) falsos positivos, 3) rejeição incorreta. Para os alinhamentos 

AA, as respostas foram codificadas em 1) rejeição correta, e 2) falso positivo. 

Para os alinhamentos AA, foi realizado um teste Qui-quadrado para testar a diferença 

de desempenho entre as condições. Os resultados revelaram uma diferença estatisticamente 

significativa (χ
2
(2) = 6.51; p = .04, Cramér’s φ = .40).  

Como revela a Figura 22, os participanres na condição emocional mostraram um 

desempenho superior na identificação do odor-alvo (acertos, 75%), comparativamente com 

a condição neutra (35%). Além disso, os participantes na condição emocional foram menos 

propensos a identificar um distrator inocente (falsos positivos, 20%), comparativamente 

com a condição neutra (55%). Finalmente, os participantes na condição emocional também 

rejeitaram o alinhamento menos vezes do que os participantes da condição neutra (5% e 

10%, respetivamente).  
 

 

Figura 22. Percentagem de participantes que identificaram corretamente o odor-alvo em alinhamentos odor-

alvo presente, nas condições neutra e crime.  

* p <.05 

 

Para os alinhamentos AA, foi realizado um teste Qui-quadrado. No entanto, não se 

verificou diferenças significativas entre as condições (χ
2
(1) = .14; p = .71; Cramér’s φ = 

.06 (Figura 23). Apesar do efeito positivo no desempenho dos participantes na condição 

de crime ser contrário ao que se observa tipicamente nos estudos de testemunho ocular, os 
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presentes resultados não corroboram os estudos do testemunho ocular no facto de o stresse 

ter um grande efeito em alinhamentos AP e AA (Deffenbacher et al., 2004; Houston et al., 

2013). 

 

 

Figura 23. Percentagem de participantes que rejeitaram corretamente o alinhamento e percentagem de 

participantes que realizaram falsos positivos em alinhamentos odor-alvo ausente, para ambas as condições 

(crime e neutra). 

 

9.3.3. Confiança 

Os resultados revelaram que a precisão da identificação não está correlacionada com 

a confiança dos participantes, quer na condição de crime (rpb(38) = .158, p = .330) quer na 

condição neutra (rpb(38) = .159, p = .326). Estas correlações não foram significativas para 

alinhamentos AP (rpb(38) = .11, p = .52) e AA (rpb(38) = -.01, p = .93). Assim, a confiança 

parece não ser um bom preditor de precisão na identificação de odores.  

 

9.3.4. Níveis subjetivos de stresse e ansiedade 

Foram realizados testes t de Student emparelhados para as medidas de stresse em 

cada condição. Os resultados não revelaram diferenças estatisticamente significativas para 

a condição crime (t(39) = -1.57, p =.13, d = -.50) e para a condição neutra (t(39) = 1.60, p 

= .12, d = .51). Na condição crime, os níveis de stresse dos participantes aumentaram (M = 

24.23, DP = 18.97; M = 29.08, DP = 24.06, do início para o final da tarefa, 

respetivamente), enquanto na condição neutra os níveis de stresse diminuíram (M = 26.23, 
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DP = 22.12; M = 21.90, DP = 20.97 ao longo do tempo). No entanto, os níveis gerais de 

stresse foram baixos. 

Para a ansiedade foram realizados testes t de Student emparelhados e os resultados 

não revelaram diferenças estatisticamente significativas para a condição crime (t(39) = -

1.47, p = .15, d = -.47) e para a condição neutra (t(39) =-.03, p = .98, d = -.009). Na 

condição crime, os níveis de ansiedade-estado dos participantes aumentaram (M = 31.73, 

DP = 5.84; M = 33.23, DP = 8.37, do início para o fim da tarefa, respetivamente), 

enquanto na condição neutra os níveis de ansiedade-estado mantiveram-se (M = 31.68, DP 

= 8.64; M = 31.70, DP = 7.80 ao longo do tempo). A ansiedade não se correlacionou com o 

desempenho (p ≥ .05). 

Nos 15 minutos de intervalo entre a sessão de testemunho e a apresentação do 

alinhamento, os participantes preencheram o STAI-T (Silva & Spielberger, 2007) que não 

se correlacionou com o desempenho na identificação (rpb(78) = -.12, p = .29). De igual 

forma, a ansiedade-estado não se correlacionou com o desempenho (rpb(78) = .05, p = .66).   

 

9.3.5. Avaliações subjetivas de emoções 

Neste estudo, e durante a pausa de 15 minutos, introduzimos um conjunto de escalas 

de emoções (ver Anexo 6), à semelhança do estudo de Houston e colaboradores (2013). Os 

participantes avaliaram em escalas de 100 mm (variando de 0 = nada a 100 = muito), a sua 

experiência de irritação, aborrecimento, afrontamento, raiva, felicidade, alegria, empatia, 

nojo, chateação, medo, ansiedade e alívio. A Tabela 4 mostra as emoções percebidas para 

os participantes de cada condição. Para todas as emoções, exceto aborrecimento e alívio (p 

> .01), os resultados mostraram uma diferença estatisticamente significativa entre as 

condições neutra e de crime (p < .01).  

 

Tabela 4. Médias para as avaliações de cada emoção, nas condições neutra e de crime. 
 

Emoção 
 

Condição N Média Desvio padrão 

Irritação Neutra 40 6.30 16.47 

Crime 40 44.32 28.29 

Aborrecimento Neutra 40 23.23 29.31 

Crime 40 20.95 20.00 

Afrontamento Neutra 40 5.23 12.11 
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Crime     40   37.63    31.23 

Raiva Neutra   40 4.60  13.61 

Crime      40   39.00                    29.55 

Felicidade Neutra 40 31.03 28.95 

Crime 40 8.60 16.59 

Tristeza Neutra 40 8.65 17.87 

Crime 40 39.88 30.38 

Empatia Neutra 40 18.60 24.68 

Crime 40 44.78 36.39 

Nojo Neutra 40 7.08 18.16 

Crime 40 32.68 28.95 

Chateação Neutra 40 5.13 15.39 

Crime 40 36.08 28.75 

Medo Neutra 40 2.60 6.59 

Crime 40 33.73 31.64 

Alívio Neutra 40 17.48 26.86 

Crime 40 16.93 24.14 

 

 

9.3.6. Diferenças de sexo 

Foi realizado um teste Qui-quadrado que não mostrou diferenças estatisticamente 

significativas no reconhecimento entre homens e mulheres, para ambas as condições (ps > 

.05). Na condição de crime, os homens totalizaram 12 identificações corretas (60%), 

comparativamente com as mulheres que totalizaram 8 identificações corretas (40%). Além 

disso, na condição neutra, as mulheres tiveram mais acertos (7 acertos, correspondendo a 

33%) do que os homens (4 acertos, correspondendo a 21%).  

 

9.4. Discussão 

De forma análoga ao que tem vindo a ser demonstrado em estudos de testemunho 

ocular e auditivo, (revisão de Leach et al., 2009 e Hollien, 2012, respetivamente), os 

nossos resultados sugerem que os humanos são capazes de identificar um suspeito através 

do odor. O desempenho na identificação olfativa foi significativamente superior na 

condição emocional (crime) comparativamente com a condição neutra. Embora existam 

evidências que a emoção pode potenciar aspetos da memória ocular para informação 

central em detrimendo da informação periférica (Easterbrook, 1959), uma meta-análise de 
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estudos do testemunho ocular mostrou um decréscimo no desempenho na identificação de 

faces em alinhamentos, como uma função dos níveis de stresse (Deffenbacher et al., 2004; 

Houston et al., 2013). No entanto, no presente estudo, o processamento emocional do odor 

corporal na fase de codificação parece explicar o desempenho superior na condição de 

crime, comparativamente com a condição neutra. 

Os odores e as faces são tipos de estímulos diferentes em vários sentidos (Stevenson, 

2014) e a memória para odores pode ser influenciada de forma diferente pela emoção, do 

que a memória para as faces. Embora a relação entre a emoção e o olfato tenha ganho 

interesse considerável, o presente estudo é o primeiro, do nosso conhecimento, que indica 

que a emoção negativa durante a codificação pode melhorar o reconhecimento. No entanto, 

ainda há muito para fazer de forma a compreender esta ligação, tal como a comparação 

direta entre estímulos olfativos e estímulos visuais. Neste estudo, as observações de que a 

memória para odores, codificada durante um evento negativo, melhora o desempenho 

quando comparado com um neutro, pode estar relacionado com a neuroanatomia funcional 

do olfato. O sinal olfativo projeta diretamente do bulbo olfativo para áreas emocionais do 

cérebro, como a amígdala e o hipocampo, e o funcionamento olfativo em geral tem sido 

mostrado como sendo altamente dependente do estado emocional (Krusemark at al., 2013). 

De forma concordante, a emoção potenciada durante a codificação de estímulos visuais 

induzidas por um odor ambiental aumenta a efetividade do odor como uma pista para a 

memória visual (Herz, 1997). As memórias evocadas pelos odores são também percebidas 

como mais emocionais comparativamente com memória evocadas por outras modalidades 

sensoriais (Herz, 2004). Curiosamente, a exposição a odores corporais de desconhecidos 

intensifica a atividade de áreas do cérebro relacionadas com o circuito de ameaça (a 

amígdala e a ínsula) relativamente a OCs de pessoas familiares (Lundström et al., 2008). 

Os resultados indicaram um efeito de superioridade na identificação em 

alinhamentos AP, comparativamente com alinhamentos AA, sendo consistente com a 

noção que a cognição olfativa é especialmente predisposta para falsos alarmes. Tem sido 

argumentado que a cognição olfativa está destinada para sobrestimar a estimulação com o 

propósito de servir como um sistema de alarme com critérios de decisão para deteção 

liberais e seguros (Engen, 1991). Paralelamente, o critério liberal de decisão (i.e., alta 

incidência de falsos alarmes) para reconhecimento de curto-prazo de odores comuns 

também tem sido reportado (Olsson et al., 2009). 
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Importa ainda referir que, ao contrário dos estudos anteriores, uma vez que no 

presente estudo apresentámos alinhamentos onde o odor-alvo podia estar ou não presente, 

e uma vez que fizemos uma pré-avaliação de todas as amostras, selecionando as que 

partilhavam características semelhantes, não considerámos a avaliação subjetiva dos 

odores-alvo com os odores distratores. Como foi referido no Capítulo 4, ao longo dos 

estudos, o contrabalanceamento das amostras teve que ser feito de acordo com o número 

de amostras disponível e, neste estudo, os odores-alvo não foram usados como distratores, 

mas foram usados em ambas as condições, assegurando que as diferenças de desempenho 

entre condições não eram devidas à apresentação de odores diferentes. Acresce, ainda que 

nos alinhamentos AA, eram necessários mais odores do que nos alinhamento AP e que 

nesta condição é inviável fazer comparação entre odores-alvo e odores distratores.  

O facto de se terem excluído todas as amostras que diferiam da média para qualquer 

uma das características avaliadas, pode ter criado dois efeitos: o primeiro foi a 

uniformização das amostras, fazendo com que se retirasse alguma validade ecológica, uma 

vez que, na vida diária, encontramos pessoas com odores mais intensos e outras com 

odores menos intensos, mais ou menos agradáveis. Ao retirar essa variabilidade, podemos 

ter causado um segundo efeito: a tarefa de reconhecimento tornar-se-ia, em teoria, mais 

difícil. No entanto, isso não se verificou. Apesar da dificuldade inerente pelo facto de as 

amostras serem similares, os participantes conseguiram identificar o odor-alvo acima do 

acaso. 

Quando o ofensor e a vítima estão em contacto um com o outro, como em crimes 

sexuais ou de agressão física, e especialmente sob condições com pouca luminosidade, 

uma pista olfativa pode ser um detalhe importante para o reconhecimento posterior 

(Christianson, 1992; Doege, 1992; LGIT, 2012). No presente estudo, os participantes 

foram informados da existência do estímulo olfativo. No entanto, na vida real, as vítimas 

irão processar a informação olfativa sem consciência direta de que o estão a fazer (Degel & 

Koster, 1999).  

Para que o testemunho olfativo se torne um instrumento forense útil, é necessário que 

um conjunto de problemas seja resolvido, incluindo o que diz respeito à recolha de OCs 

dos suspeitos e dos distratores. Além disso, o modelo experimental apresentado carece de 

estudos que investiguem a interligação entre a emoção e o olfato, e o possível uso do olfato 

em contextos forenses. 
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Capítulo 10 
 

ESTUDO 6. Efeitos do tipo de alinhamento (simultâneo vs. sequencial) no 

testemunho olfativo 

O artigo referente a este estudo encontra-se em preparação: 

 

 

 

Resumo: 

Os alinhamentos mais utilizados pelas forças policiais são os simultâneos (SM) e os sequenciais (SQ). 

Em estudos laboratoriais tem sido mostrado um efeito de superioridade do alinhamento sequencial, no 

que diz respeito à diminuição da incidência dos falsos positivos. No entanto, este efeito parece não ser 

consistente e a taxa de acertos não é estatisticamente diferente das taxas de acerto do alinhamento 

simultâneo. No presente estudo testámos o efeito dos alinhamentos SM e SQ no testemunho olfativo, 

manipulando a presença e a ausência do odor-alvo em ambos os alinhamentos. Os resultados 

mostraram que, apesar de nos alinhamentos SM se ter verificado uma maior taxa de identificações 

corretas quando o odor-alvo está presente, a identificação também foi possível nos alinhamentos SQ, 

não existindo diferenças significativas entre os dois tipos de alinhamento. Os resultados sugerem que a 

memória olfativa parece funcionar para ambos os alinhamentos, SM e SQ, contrariamente ao que 

acontece para a memória visual, em estudos de testemunho ocular. 

Palavras-chave: testemunho olfativo, alinhamentos simultâneos, alinhamentos sequenciais, alvo 

ausente, alvo presente, odores corporais, olfato, memória, emoção. 

 

 

10.1. Enquadramento teórico 

Os procedimentos mais usados para identificar perpetradores são os alinhamentos 

simultâneos (SM) e os sequenciais (SQ). Nos alinhamentos SM, a testemunha vê os 

elementos do alinhamento ao mesmo tempo; já nos alinhamentos SQ, a testemunha vê um 

elemento de cada vez. 

Os alinhamentos SM são criticados por induzirem a testemunha a realizarem um 

julgamento relativo (Dysart & Lindsay, 2001; Kneller et al., 2001), ou seja, tendem a fazer 

uma comparação entre a memória que têm do ofensor com cada elemento do alinhamento, 

comparando-os entre si, e escolhendo aquele que mais se assemelha à imagem que têm do 

Alho, L., Soares, S.C., Ferreira, J., Silva, C. F., & Olsson, M. J. (in prep). Effects of 

simultaneous and sequencial lineups on nosewitness identification. 
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ofensor. No entanto, esta estratégia pode ser injusta para o suspeito se ele for, de facto, 

inocente mas se assemelha mais com o perpetrador do que qualquer outro elemento do 

alinhamento, porque pode ser incorretamente identificado. 

No que diz respeito aos alinhamentos SQ, parece que eliminam a dependência das 

testemunhas em realizar julgamentos relativos e permite-lhes realizar julgamentos 

absolutos, ou seja, comparam cada elemento com a memória que têm do ofensor com cada 

elemento do alinhamento de forma sequencial (McQuiston-Surrett et al.,, 2006) 

Existem vários estudos que comparam estes dois tipos de alinhamento. Uma meta-

análise (Steblay, Dysart, Fulero, & Lindsay, 2001) comparou os alinhamentos SM e SQ e 

mostrou um efeito de superioridade nos alinhamentos SQ, sob determinadas condições. 

Também tem sido mostrado que os alinhamentos SQ parecem reduzir as falsas 

identificações e aumentar as rejeições incorretas nos alinhamentos onde o alvo está 

ausente, sem reduzir significativamente as identificações corretas dos alinhamentos onde o 

alvo está presente (Kneller et al., 2001). O procedimento SQ parece deduzir a escolha, 

independentemente da presença ou ausência do alvo. Uma interpretação é que o 

alinhamento SQ pode aumentar o critério de resposta dos participantes, isto é, os 

indivíduos podem aumentar o limiar para decidir se respondem que aquele estímulo foi 

visto anteriormente quando é visto de forma isolada (Meissner et al., 2005).  

Para qualquer um destes alinhamentos, é necessário ter em consideração que devem 

ser seguidos procedimentos específicos. Nos alinhamentos SM é necessário que os 

elementos que compõem o alinhamento sejam apresentados ao mesmo tempo à 

testemunha. As instruções dadas à testemunha devem ser não enviesadas, isto é, a 

testemunha deve ser informada que o suspeito pode estar ou não presente no alinhamento. 

Por outro lado, devem ser utilizados alinhamentos onde o suspeito está presente ou 

ausente; os distratores devem ser similares ao suspeito; a administração deve ser 

duplamente cega e as posições do suspeito devem ser contrabalanceadas. Nos alinhamentos 

SQ, os elementos que compõem o alinhamento devem ser apresentados de forma 

sequencial e a testemunha é questionada a cada elemento se ele é, ou não, o ofensor (só vê 

a pessoa ou a foto uma única vez) e é usada a stopping rule, isto é, a apresentação do 

alinhamento termina com a primeira identificação feita pela testemunha (e.g., Steblay et 

al., 2001; Lindsay & Wells, 1985) e não se pode permitir que esta altere a sua resposta.  
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Partindo do princípio que o tipo de julgamento relativo pode favorecer o 

reconhecimento do odor-alvo, e atendendo aos resultados obtidos nos estudos anteriores e 

às melhorias na administração dos alinhamentos, espera-se que o reconhecimento seja 

potenciado em alinhamentos SM e em que o odor-alvo está presente. 

 

10.2. Método 

 

10.2.1. Recolha de odores corporais 

Os odores utilizados para a tarefa experimental foram recolhidos das axilas de 40 

dadores voluntários do sexo masculino, estudantes da Universidade de Aveiro, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 32 anos (M = 20.80, DP = 3.34). A recolha foi feita em 

contexto académico, durante 4h e em período de aulas (ver Capítulo 4). 

 

10.2.2. Pré-avaliação dos odores 

Para evitar amostras extremas a nível percetivo (muito fracas ou muito intensas), foi 

realizado um estudo piloto, onde um painel de dez pessoas (5 homens e 5 mulheres) 

avaliou todas as amostras em escalas VAS, ao nível de intensidade, familiaridade, 

atratividade, agradabilidade, ativação geral, e distintividade. Foram eliminadas aqueles que 

se desviavam ± 2 DP da média de cada uma das características. 

 

10.2.3. Participantes 

Neste estudo participaram 172 estudantes universitários. No entanto, doze 

participantes tiveram que ser excluídos por apresentarem doenças crónicas respiratórias, 

tomarem  medicação ou não terem cumprido as regras facultadas. Assim, a amostra final 

foi composta por 160 participantes (80 homens e 80 mulheres), com idades compreendidas 

entre os 18 e os 46 anos (M = 24.69, DP = 6.37). 

 

10.2.4. Desenho experimental e procedimento 

O procedimento experimental foi semelhante ao estudo anterior. No entanto, a 

apresentação dos alinhamentos foi diferente. Nos alinhamentos SM, os participantes eram 

informados que tinham um alinhamento de 5 odores e que teriam que cheirá-los a todos da 
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esquerda para a direita. Podiam cheirar cada odor durante o tempo que quisessem mas 

deviam fazer uma pausa de 6 segundos entre cada odor e foi-lhes permitido voltar a cheirar 

os odores. Foram igualmente informados que odor-alvo, que cheiraram durante a 

visualização do vídeo, podia estar ou não presente no alinhamento e que, depois de 

deixarem todos os odores apresentados, deveriam responder na folha de resposta, 

assinalando a posição do odor que considerava ser o correto (no caso de considerar que o 

odor-alvo está presente) ou preenchendo a opção “não está presente” (no caso de 

considerar que o odor-alvo estava ausente). A tarefa de identificação só começava assim 

que o participante tivesse compreendido todas as instruções. 

Nos alinhamentos SQ, os participantes foram informados que podiam cheirar cada 

odor durante o tempo que quisessem, fazendo uma pausa de seis segundos entre cada um 

deles, mas não podiam voltar a cheirá-los. Além disso, foram informados que o odor-alvo 

podia estar ou não presente no alinhamento. Para cada odor tinham que tomar uma decisão 

(se era ou não o odor-alvo que cheiraram aquando do vídeo). A administração do 

alinhamento era interrompida assim que fizessem uma identificação (stopping rule), no 

caso de considerar que o odor-alvo estava presente. Se chegassem ao fim do alinhamento 

preenchendo a opção “não está presente”, no caso de considerar que o odor-alvo não estava 

presente. A opção “não está presente” só era preenchida se os participantes cheirassem 

todo os odores que compunham alinhamento. A tarefa de identificação começava assim 

que o participante tivesse compreendido todas as instruções. 

 

10.3. Resultados e discussão 

 

10.3.1. Testemunho olfativo  

Foram realizados testes t de Student para amostras independentes de forma a avaliar 

se os crimes neutros e de crime eram percebidos de forma diferenciada, nos alinhamentos 

SM e SQ.  

Nos alinhamentos SM, os resultados confirmaram que os vídeos de crime foram 

avaliados como mais ativadores (t(78) = -3.55, p ≤  .001, d = -0.80), mais vívidos (t(78) = -

2.75, p ≤  .01, d = -0.62) e mais desagradáveis (t(78) = 12.91, p < .001, d = 2.92) do que os 

vídeos neutros (Figura 24).  
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Figura 24. Médias das avaliações subjetivas (EP) dos vídeos nas condições neutra e de crime, nos 

alinhamentos simultâneos, numa escala de 100mm. Note-se que a escala de agradabilidade é bipolar com o 5 

a representar “Neutro” e com os extremos superior e inferior refletindo alta agrabadilidade e alta 

desagradabilidade, respetivamente 

*** p < .001 

Nos alinhamentos SQ, os resultados foram semelhantes. Os vídeos de crime foram 

avaliados como mais ativadores (t(78) = -3.30, p ≤ .0001, d = -1.43), mais vívidos (t(78) = 

-3.30, p ≤ .001, d = -0.75), e mais desagradáveis (t(78) = 8.90, p < .001, d = 2.01) do que 

os vídeos neutros (Figura 25). 

 

Figura 25. Médias das avaliações subjetivas (EP) dos vídeos nas condições neutra e de crime, nos 

alinhamentos sequenciais, numa escala de 100mm. Note-se que a escala de agradabilidade é bipolar com o 5 

a representar “Neutro” e com os extremos superior e inferior refletindo alta agrabadilidade e alta 

desagradabilidade, respetivamente. 

*** p < .001 

 

*** *** *** 

*** *** *** 
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10.3.2. Identificação em alinhamento 

Foram realizadas análises separadas para os alinhamentos SM e SQ, atendendo à 

presença ou ausência do odor-alvo. 

Nos alinhamentos SM e com AP, foi realizado um teste de Qui-quadrado para testar 

a diferença de desempenho entre as condições. Os resultados não revelaram diferenças 

estatisticamente significativas (χ
2
(2) = .46, p ≥ .05; Cramér’s φ = .11).  

Como revela a Figura 26, os participantes na condição de crime mostraram um 

desempenho ligeiramente superior na identificação do odor-alvo (acertos, 65%), 

comparativamente com a condição neutra (55%), mas sem significância estatística, o que 

não corrobora com os resultados obtidos nos estudos anteriores. Além disso, os 

participantes na condição de crime foram menos propensos a identificar um distrator 

inocente (falsos positivos, 25%), comparativamente com a condição neutra (30%). 

Finalmente, os participantes na condição de crime também rejeitaram o alinhamento menos 

vezes que os participantes da condição neutra (10% e 15%, respetivamente). 

 

 

Figura 26. Percentagem de participantes que identificaram corretamente o odor-alvo em alinhamentos odor-

alvo presente, nas condições neutra e crime, em alinhamentos simultâneos.  

 

Para avaliar a diferença de desempenho entre os alinhamentos SM com AA, foi 

realizado um teste de Qui-quadrado. Não se verificaram diferenças entre as condições 

neutra e de crime, uma vez que o desempenho foi exatamente o mesmo para ambas as 

condições (ps ≥ .05) (Figura 27). Apesar do efeito positivo no desempenho dos 

participantes na condição de crime ser contrário ao que se observa tipicamente nos estudos 

de testemunho ocular, os presentes resultados não corroboram com os resultados dos 
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estudos do testemunho ocular no facto de o stresse ter um grande efeito em alinhamentos 

AP e AA (Deffenbacher et al., 2004; Houston et al., 2013). 

 

 

 

Figura 27. Percentagem de participantes que rejeitaram corretamente o alinhamento, nas condições neutra e 

crime, em alinhamentos simultâneos. 

 

Nos alinhamentos SQ e com AP, realizou-se um Qui-quadrado para testar a diferença 

de desempenho entre as condições neutra e crime, à semelhança do que foi feito para os 

alinhamentos SM. Os resultados não revelaram diferenças estatisticamente significativas 

(χ
2
(2) = .63, p ≥ .05; Cramér’s φ =.13).  

Como demonstrado na Figura 28, os participantes na condição de crime mostraram 

um desempenho ligeiramente superior na identificação do odor-alvo (acertos, 50%), 

comparativamente com a condição neutra (45%), mas sem significância estatística, não 

corroborando os resultados obtidos nos estudos anteriores. Acresce, ainda, que os 

participantes na condição de crime foram mais propensos a identificar um distrator 

inocente (falsos positivos, 35%), comparativamente com a condição neutra (30%). 

Finalmente, os participantes na condição de crime rejeitaram o alinhamento menos vezes 

que os participantes da condição neutra (15% e 25%, respetivamente). 
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Figura 28. Percentagem de participantes que identificaram corretamente o odor-alvo em alinhamentos odor-

alvo presente, nas condições neutra e crime, em alinhamentos sequenciais. 

 

Para os alinhamentos SQ com AA, foi realizado um teste Qui-quadrado. Uma vez 

mais, não se verificaram diferenças entre as condições neutra e de crime, uma vez que o 

desempenho foi exatamente o mesmo para ambas as condições (p ≥ .05) (Figura 29).  

 

 

Figura 29. Percentagem de participantes que rejeitaram corretamente o alinhamento, nas condições neutra e 

crime, em alinhamentos sequenciais. 

 

10.3.3. Confiança 

Foram realizadas correlações entre a confiança e o desempenho para ambos os 

alinhamentos. Os resultados demonstraram a inexistência de correlações estatisticamente 

significativas para os dois tipos de alinhamento e para as ambas as condições (neutro e 

crime) (p ≥ .05). 
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10.3.4. Níveis subjetivos de stresse e ansiedade 

Foram realizados testes t de Student emparelhados para as medidas de stresse em 

cada condição. Os resultados não revelaram diferenças estatisticamente significaticas para 

a condição crime (t(79) = .60, p ≥ .05, d = .14) mas verificou-se uma diferença 

significativa para a condição neutra (t(79) = 3.25, p = .12, d = .73). Na condição crime, os 

níveis de stresse dos participantes diminuíram (M = 25.44, DP = 23.50; M = 24.21, DP = 

24.14, do início para o final da tarefa, respetivamente). Na condição neutra, os níveis de 

stresse diminuíram significativamente (M = 26.26, DP = 21.85; M = 19.91, DP = 20.36 ao 

longo do tempo).  

Para a ansiedade foram realizados testes t de Student emparelhados e os resultados 

não revelaram diferenças estatisticamente significativas para a condição crime (t(79) = -

1.80, p ≥ .05, d = -.41) e para a condição neutra (t(79) = 1.51, p ≥ .05, d = .34). Na 

condição crime, os níveis de ansiedade-estado dos participantes aumentaram (M = 32.34, 

DP = 7.99; M = 33.91, DP = 8.58) do início para o fim da tarefa, respetivamente, enquanto 

na condição neutra os níveis de ansiedade-estado diminuíram (M = 32.36, DP = 8.34; M = 

31.15, DP = 7.90) ao longo do tempo.  

Nos 15 minutos de intervalo entre a sessão de testemunho e a apresentação do 

alinhamento, os participantes preencheram o STAI-T (Silva & Spielberger, 2007) que não 

se correlacionou com o desempenho na identificação (rpb(158) =.13, p ≥ .05). De igual 

forma, também a ansiedade-estado não se correlacionou com o desempenho (rpb(158) = 

.13, p ≥ .05).   

 

10.3.5. Avaliações subjetivas das emoções 

Os participantes avaliaram em escalas de 100 mm VAS (variando de nada a muito), a 

sua experiência de irritação, aborrecimento, afrontamento, raiva, felicidade, alegria, 

empatia, nojo, chateação, medo, ansiedade e alívio. A Tabela 5 mostra as emoções 

percebidas para os participantes que estiveram expostos a alinhamentos SM. Para todas as 

emoções, exceto aborrecimento e alívio (p > .01), os resultados mostraram uma diferença 

estatisticamente significativa entre as condições neutra e de crime (p < .001).  

 

Tabela 5. Médias para as avaliações de cada emoção, nas condições neutra e de crime, cujos participantes 

estiveram expostos a alinhamentos SM. 
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Emoção 
 

Condição N Média Desvio padrão 

Irritação Neutra 40 8.20 12.70 

Crime 40 43.43 31.94 

Aborrecimento Neutra 40 26.40 25.40 

Crime 40 32.73 29.22 

Afrontamento Neutra 40 7.65 10.19 

Crime 40 38.70 30.02 

Raiva Neutra 40 6.98 9.70 

Crime 40 42.48 32.64 

Felicidade Neutra 40 40.83 24.67 

Crime 40 17.80 19.97 

Tristeza Neutra 40 14.38 19.12 

Crime 40 45.33 31.26 

Empatia Neutra 40 9.88 16.87 

Crime 40 38.98 32.31 

Nojo Neutra 40 7.53 11.18 

Crime 40 41.58 30.57 

Chateação Neutra 40 4.70 4.68 

Crime 40 32.83 30.25 

Medo Neutra 40 15.58 19.20 

Crime 40 31.43 26.08 

Alívio Neutra 40 32.70 27.77 

Crime 40 25.20 27.19 

 

Os participantes avaliaram em escalas de 100 mm VAS (variando de nada a muito), a 

sua experiência de irritação, aborrecimento, afrontamento, raiva, felicidade, alegria, 

empatia, nojo, chateação, medo, ansiedade e alívio. A Tabela 6 mostra as emoções 

percebidas para os participantes que estiveram expostos a alinhamentos SQ. Para todas as 

emoções, exceto aborrecimento e alívio (p > .01), os resultados mostraram uma diferença 

estatisticamente significativa entre as condições neutra e de crime (p < .01).  

 

Tabela 6. Médias para as avaliações de cada emoção, nas condições neutra e de crime, cujos participantes 

estiveram expostos a alinhamentos SQ. 
 

Emoção 
 

Condição N Média Desvio padrão 

Irritação Neutra 40 4.70 12.185 

Crime 40 42.15 35.547 

Aborrecimento Neutra 40 23.50 31.315 
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Crime 40 31.05 34.684 

Afrontamento Neutra 40 7.68 15.119 

Crime 40 32.83 37.020 

Raiva Neutra 40 4.15 12.697 

Crime 40 41.28 34.689 

Felicidade Neutra 40 28.23 28.757 

Crime 40 13.00 21.897 

Tristeza Neutra 40 7.80 15.149 

Crime 40 44.68 35.140 

Empatia Neutra 40 21.08 25.681 

Crime 40 28.20 32.296 

Nojo Neutra 40      7.15 16.122 

Crime 40 31.45 35.230 

Chateação Neutra 40 5.48 14.124 

Crime 40 40.80 34.863 

Medo Neutra 40 3.73 11.350 

Crime 40 31.98 33.865 

Ansiedade Neutra 40 8.85 15.526 

Crime 40 30.85 28.935 

Alívio Neutra 40 23.35 30.676 

Crime 40 18.25 23.375 

 

 

10.3.6. Diferenças de sexo 

Foi realizado um teste Qui-quadrado que não mostrou diferenças estatisticamente 

significativas no reconhecimento entre homens e mulheres, para ambas os alinhamentos 

simultâneos (ps > .05). Nos alinhamentos SM e AP, na condição de crime, os homens 

totalizaram 7 identificações corretas (35%), comparativamente com as mulheres, que 

totalizaram 6 identificações corretas (30%). Nos alinhamentos SM e AP, na condição 

neutra, os homens totalizaram 6 identificações corretas (30%), comparativamente com as 

mulheres que totalizaram 5 identificações corretas (25%). Já nos alinhamentos SQ e AP, na 

condição de crime, as mulheres totalizaram 8 identificações corretas (36%), 

comparativamente com os homens que totalizaram 2 respostas corretas (11%). E na 

condição neutra, os homens voltaram a ter um desempenho superior (6 acertos, 27%), 

comparativamente com as mulheres (3 acertos, 17%). 
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10.4. Discussão geral 

Ao contrário do que se verificou nos estudos realizados anteriormente, o desempenho 

dos participantes nas condições neutra e crime não diferiu significativamente. A hipótese 

de que a emoção negativa parece potenciar o reconhecimento do odor-alvo é colocada em 

causa neste estudo e podem ser apontadas várias justificações possíveis para este efeito. 

Uma das dificuldades relativas ao tipo de alinhamento no testemunho olfativo é a 

incapacidade de haver alinhamentos verdadeiramente simultâneos, quando comparamos 

com a modalidade da visão. Isto é, enquanto os alinhamentos visuais pressupõem a 

comparação das fotografias (ou pessoas) ao mesmo tempo, nos alinhamentos compostos 

por OCs, tal não é possível, uma vez que os participantes têm que cheirar um odor de cada 

vez. Pela primeira vez neste conjunto de estudos, as instruções dadas aquando da 

apresentação do alinhamento foram alteradas. Neste estudo, os participantes foram 

informados de que tinham a possibilidade de voltar a cheirar os odores presentes no 

alinhamento, se assim o entendessem. Desta forma, garantiu-se, dentro das limitações 

inerentes à apresentação de estímulos olfativos, que os participantes pudessem comparar os 

estímulos entre si, permitindo um julgamento relativo, semelhante ao que acontece no 

testemunho visual (e.g., Charman & Wells, 2014; Sporer, 1993; Wells & Olson, 2003). 

Nos alinhamentos onde o odor-alvo estava presente, verificou-se um desempenho muito 

semelhante entre as condições (neutra e crime), esbatendo assim o efeito de maior 

reconhecimento a que se assistiu nos estudos anteriores. 

Nos alinhamentos SM onde o odor-alvo estava ausente, o desempenho foi 

exatamente igual nas duas condições, verificando-se uma elevada taxa de falsos positivos 

(90%). Uma vez mais, e à semelhança do estudo anterior (Capítulo 9), os participantes 

assumiram que o odor-alvo estava sempre presente. Se aliarmos a este dado, o facto de os 

participantes poderem cheirar mais do que uma vez os odores, o julgamento que fizeram 

pode tê-los induzido a escolher aquele que mais se assemelhava ao que cheiraram aquando 

da visualização do vídeo. Nos seus comentários depois da tarefa, alguns participantes 

referiram que o odor que escolheram não era exatamente igual ao que haviam cheirado, 

mas era “o mais parecido”. 

Nos alinhamentos SQ, assistiu-se a um desempenho próximo nas duas condições 

(neutra e crime), sem diferenças estatisticamente significativas observáveis. Neste tipo de 

alinhamento, as instruções dadas aos participantes foram diferentes das correspondentes 
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aos alinhamentos SM. Uma vez que os alinhamentos SQ envolvem regras específicas onde 

está envolvido um julgamento do tipo absoluto, seguimos os mesmos procedimentos do 

testemunho ocular. Desta forma, os participantes não podiam repetir os OCs e a tarefa 

terminava assim que faziam uma identificação. Nos alinhamentos SQ onde o odor-alvo 

estava presente, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre as 

condições. O mesmo em relação aos alinhamentos SQ onde o odor-alvo estava ausente.  

Uma outra possível explicação para a ausência de diferenças entre a condição 

emocional e a condição neutra, e que ultrapassa as questões metodológicas, está 

relacionada com a amostra utilizada. Embora tenhamos tido estudantes de outras 

universidades para garantir, dentro do possível, que o tipo de aprendizagem se mantinha 

acidental, a mediatização da área de investigação na altura em que se estava a desenvolver 

este estudo pode ter contribuído para que os participantes de ambas as condições, embora 

não conhecessem a tarefa, dispendessem de maiores recursos atencionais dirigidos ao odor.  

Comparando os alinhamentos SQ com os SM, as diferenças de desempenho em 

ambos não diferem muito. Os resultados sugerem, assim, que é possível realizar a 

identificação do odor-alvo, acima da probalidade do acaso, nos dois tipos de alinhamento, 

sendo o desempenho ligeiramente superior em alinhamentos SM com o odor-alvo presente. 

Os nossos resultados não vão ao encontro dos estudos no testemunho ocular, que 

demonstram uma superioridade dos alinhamentos SQ em detrimento dos SM, uma vez que 

diminuem os falsos positivos (Steblay et al., 2011). No entanto, embora haja estudos que 

apontem para esta superioridade do alinhamento SQ, ainda está aberta a discussão sobre as 

razões que levam a este efeito. Não há consenso entre psicólogos e agentes policiais, e a 

administração dos alinhamentos SQ está longe de ser completamente percebida, aceite e 

aplicada em todas as jurisdições. Este efeito tem sido criticado e não corroborado por 

vários autores (e.g., Carlsson, Gronlund, & Clark, 2008). 

Neste estudo, e uma vez mais, verificou-se a consistência da capacidade olfativa 

humana na identificação de indivíduos através do OC, sendo esta identificação 

significativamente acima do acaso. Embora ainda se tenha um longo caminho pela frente, 

parece inquestionável que o olfato possa ser considerado instrumental na psicologia 

forense e, em particular, na investigação criminal.  
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Capítulo 11 
  

Análises estatísticas agregadas de todos os estudos realizados 

 

Resumo: 

Este capítulo apresenta análises complementares e transversais a todos os estudos realizados, 

possibilitando um maior poder estatístico. Os efeitos do sexo, da posição serial no alinhamento, da 

confiança, e do efeito do stresse e da ansiedade no reconhecimento, assim como as diferenças nas 

avaliações subjetivas dos odores em alinhamentos, foram analisados neste capítulo.  

Palavras-chave: testemunho olfativo, sexo, posição serial, confiança, emoção. 

 

11.1. Efeito do sexo no testemunho olfativo 

 

11.1.1. Enquadramento geral  

A maneira como percecionamos os OCs das pessoas que nos rodeiam, difere entre 

homens e mulheres. Vários estudos mostram que as mulheres têm um melhor desempenho 

no reconhecimento de odores pertencentes a pessoas que lhe são próximas, 

comparativamente com os homens (e.g. Yousem et al., 1999), e que são capazes de 

identificar o seu próprio OC, enquanto os homens parecem incapazes de distinguir o seu 

odor entre odores de outros homens (e.g., Platek, Burch e Gallup, 2001). Além disso, as 

mulheres superam os homens na identificação de odores em paradigmas de escolha-

forçada (Doty, Shaman, & Dann, 1984). 

Os crimes violentos são essencialmente cometidos por homens (Kanazawa, 2009). 

A psicologia evolutiva tem procurado estudar este fenómeno, havendo estudos que 

propõem que os homens estão sujeitos a um fator motivacional para a perpetração de 

crimes violentos (Kanazawa & Still, 2000), dos quais as mulheres são maioritariamente 

vítimas. A discrepância que existe entre o número de vítimas masculinas e femininas em 

diferentes tipos de crime, levou-nos a averiguar se existem diferenças entre os sexos no 

reconhecimento de OCs em situações de crime.  

A literatura aponta para uma maior facilidade na discriminação olfativa por parte 

das mulheres, sendo essa capacidade superior no reconhecimento olfativo e independente 

da faixa etária (e.g., Halpern, 2000; Larsson, Nilson, Olofsson, & Nordin, 2004). Estudos 
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de neuroimagem realizados durante uma avaliação de estímulos olfativos demonstraram 

uma atividade até oito vezes superior nos lobos frontais e temporais das participantes do 

sexo feminino (Yousem et al., 1999). Esta diferença de desempenho pode ser atribuída a 

alterações anatómicas nas estruturas periféricas do olfato (e.g., epitélio olfativo, fator de 

variabilidade olfativa), bem como nas estruturas mais profundas (e.g., recetores olfativos 

nas células mitrais, presentes em áreas como o lobo temporal, o hipocampo e a amígdala).  

Uma vez que o olfato está intimamente ligado com a emoção, quisemos verificar se 

existem diferenças ao nível do reconhecimento, em ambas as condições (crime e neutra), 

onde se espera desempenho superior para as mulheres, devido ao enquadramento teórico 

apresentado previamente. 

Para esta análise foram considerados todos os estudos realizados na área do 

testemunho olfativo, em alinhamentos onde os odores estavam presentes nos alinhamentos. 

Desta forma, temos um total de 496 estudantes universitários (246 do sexo masculino e 

250 do sexo feminino), com idades compreendidas entre os 17 e os 49 anos de idade (M = 

23.04, DP = 5.11). Os participantes foram aleatoriamente distribuídos pelas condições 

neutra (81 do sexo masculino e 79 do sexo feminino) e crime (165 do sexo masculino e 

171 do sexo feminino). 

 

11.1.2. Resultados  

Foi feito um teste Qui-quadrado para o desempenho geral de homens e mulheres, e 

os resultados não mostraram diferenças estatisticamente significativas entre as duas 

condições (χ
2
(1) = .01 ,  p ≥ .05, Cramér’s φ = .01). Como se poderá ver na Figura 30, 

ambos os sexos têm desempenhos muito semelhantes nas duas condições.  

 

Figura 30. Percentagem de homens e mulheres que identificaram corretamente o odor-alvo nas condições 

neutra e crime. 
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Nos alinhamentos SM em que o odor-alvo estava presente, e na condição neutra, 

não foram encontradas diferenças significativas entre homens e mulheres no 

reconhecimento dos odores-alvo (p ≥ .05). No entanto, verificou-se um acerto superior por 

parte dos homens (52%), comparativamente com as mulheres (49%). Já na condição crime, 

as mulheres tiveram um desempenho ligeiramente superior (51%), comparativamente com 

os homens (49%).  

Quanto aos alinhamentos SM onde o odor-alvo estava ausente, os testes Qui-

quadrado não revelaram diferenças estatisticamente significativas entre sexos nem na 

condição neutra (49% e 51%, para mulheres e homens, respetivamente), nem na condição 

crime (51% e 49%, para mulheres e homens, respetivamente) (p ≥ .05). 

Finalmente, no que diz respeito aos alinhamentos SQ em que o odor-alvo estava 

presente, também não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre sexos, 

na condição neutra, embora as mulheres tenham tido mais acertos (54%), 

comparativamente com os homens (46%) (p ≥ .05). Na condição crime, ambos os sexos 

tiveram exatamente o mesmo desempenho (50%).  

De igual forma, nos alinhamentos SQ onde o odor-alvo estava ausente, também não 

se verificaram diferenças com significância estatística. Na condição neutra, os homens 

tiveram um desempenho superior (53%), em comparação com as mulheres (47%). Na 

condição crime, as mulheres tiveram um desempenho superior (51%), comparativamente 

com os homens (49%). 

 

11.1.3. Discussão geral 

Existe uma variedade de estudos que comprova uma maior sensibilidade do sexo 

feminino na deteção de odores comuns (Dalton, Doolittle, & Breslin, 2002; Doty, 2001). 

Por este motivo, e também por serem maioritariamente vítimas de crimes violentos 

perpetrados por homens (Kanazawa, 2009), os odores apresentados em todos os estudos da 

presente tese foram de dadores do sexo masculino. Apesar de todos estes fatores, os 

resultados obtidos não mostraram diferenças significativas entre o desempenho de homens 

e mulheres na identificação do odor-alvo, para nenhum dos alinhamentos. Estes resultados 

não vão de encontro ao esperado, uma vez que a literatura tende a apontar a superioridade 

das mulheres em tarefas de reconhecimento olfativo (Doty, 2001). No entanto, convém 
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atender ao facto de que os estímulos usados nos estudos reportados na literatura são odores 

comuns e não OCs, que são ecologicamente relevantes. 

Fazendo uma analogia com o testemunho ocular, embora existam estudos que 

apoiam a tendência para as mulheres identificarem melhor um suspeito num alinhamento 

(Shepherd, Ellis & Davies, 1982), existem outros que indicam uma igualdade no 

desempenho entre sexos (e.g., Areh, 2011; Butts, Mixon, Mulekar e Bringmann, 1995; 

Cunningham & Bringmann, 1986).  

Sob um ponto de vista evolutivo, parece-nos pertinente a inexistência de diferenças 

no reconhecimento entre sexos, uma vez que, apesar de se verificar que as mulheres são 

maioritariamente vítimas de crimes violentos cometidos por homens, é importante ter em 

consideração que, num contexto real, também os homens são passíveis de ser vítimas. 

Neste sentido, em situações onde a vida possa estar ameaçada, ambos os sexos parecem 

memorizar os OCs com os quais estão em contacto.  

 

11.2. Efeito da posição serial 

 

11.2.1. Enquadramento geral 

O efeito da posição em série é um fenómeno robusto no qual os itens do início 

(primazia) e/ou os itens finais (recência) de uma lista são melhor recordados do que os do 

meio (Miles & Hodder, 2005). Para evitar que houvesse uma habituação ou tendência para 

escolher estes itens, foi instruído aos participantes que, mesmo que durante o alinhamento 

reconhecessem o odor nas primeiras posições, tinham de cheirá-los a todos seguindo as 

instruções dadas (foi garantido o contrabalanceamento das posições dos odores distratores 

e do odor-alvo). Isto fazia com que cada participante mantivesse presente na sua memória 

de trabalho todos os odores fazendo realmente a distinção entre eles (sobre memória de 

trabalho olfativa ver Dade et al., 2001).  

Os efeitos da posição do suspeito têm sido observados em estudos de testemunho 

ocular que revelam que este é mais facilmente reconhecido nas últimas posições do 

alinhamento (e.g., Carlson, Gronlund & Clark, 2008, no caso de alinhamentos 

sequenciais). No entanto, não existem resultados disponíveis na literatura para uma 

comparação direta com os nossos estudos. Uma vez que os participantes foram solicitados 

a dar as respetivas respostas depois de cheirarem todos os odores no alinhamento, será 
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expectável que os efeitos da posição serial estejam de acordo com os que são encontrados 

em estudos de odores (Reed, 2000), tais como os efeitos de primazia e de recência. O 

sentido do olfato tem sido largamente conhecido pela sua adaptação sensorial significativa 

(Jönsson et al., 2011) e, por essa razão, os odores que estão nas primeiras posições são 

mais facilmente percebidos. Isto preditará um efeito de primazia no qual os OCs serão 

melhor identificados nas primeiras posições do alinhamento. 

 

11.2.2. Resultados 

Estes dados incluem todos os estudos realizados no testemunho olfativo até à data, 

em que o odor-alvo estava presente (n = 327), incluindo as condições de crime e as 

condições neutras. Uma vez que os dados da maior parte dos estudos envolvem cinco 

odores corporais, considerámos apenas cinco para a presente análise.  

Foi realizado um teste Qui-quadrado para testar se a distribuição dos participantes 

em função da posição do odor-alvo e da condição se distingue do acaso, em alinhamentos 

SM. Os resultados sugerem que a distribuição não se deve ao acaso (χ
2
(4) = 11.16, p = .03; 

Cramer’s φ = .025), isto é, a posição terá relevância no desempenho.  

Tal como revela a Figura 31, as três primeiras posições do alinhamento representam 

as que têm mais identificações corretas, sugerindo um efeito de primazia.  

 

 
 

Figura 31. Participantes (n = 327) que identificaram corretamente o odor-alvo em cada posição do 

alinhamento em todos os estudos realizados no testemunho olfativo, em alinhamentos SM. 

 

Foi realizada a mesma análise para o alinhamento SQ. Apesar de a amostra ser mais 

pequena, comparativamente com os dados agregados nos alinhamentos SM, a distribuição 
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do Qui-quadrado encontrada não se distingue do acaso (p ≥ .05). Contudo, é possível 

verificar que, ao contrário dos alinhamentos SM, há uma maior percentagem de 

identificações corretas quando o odor-alvo está na posição número 3 (ver Figura 32). 

 

 

Figura 32. Participantes (n = 80) que identificaram corretamente o odor-alvo em cada posição do 

alinhamento sequencial. 

 

11.2.3. Discussão geral 

As posições iniciais estão associadas a uma alta taxa de identificações corretas e este 

padrão de resposta pode ser devido a uma maior sobrecarga da memória de trabalho. Por 

outro lado, o alto nível de adaptação que a exposição repetida ao odor (Ekman, Berglund, 

Berglund & Lindvall, 1967), pode fazer com que os odores apresentados nas últimas 

posições sejam menos salientes.  

Estudos sobre a memória olfativa são um pouco controversos, uma vez que há quem 

demonstre a inexistência de efeitos de primazia ou recência (Gabassi & Zanuttini, 1983) e 

há quem tenha verificado efeitos de primazia de forma consistente (White, 1998; Reed, 

2000). No entanto, convém ressalvar que o método de apresentação dos estímulos e as 

instruções dadas nos nossos estudos diferem largamente dos estudos que se debruçam 

sobre os efeitos de primazia e recência para odores, o que pode levar a diferentes níveis de 

processamento da informação olfativa e, consequentemente, levar a efeitos diferenciados. 

Aliás, se compararmos os resultados dos alinhamentos SM com os SQ podemos observar 

resultados distintos. Ainda assim, os resultados desta análise, associados aos resultados do 

estudo do tamanho do alinhamento, sugerem que, no testemunho olfativo, os alinhamentos 
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não devem ter um número elevado de estímulos para não sobrecarregar a memória de 

trabalho olfativa.  

 

11.3. Efeitos do stresse e ansiedade 

 

11.3.1. Enquadramento geral 

O desempenho das testemunhas oculares sob condições de stresse elevado tem 

especial interesse em contexto forense. Quando uma testemunha assiste a um crime 

violento (ou quando a vítima o experiencia), a sua resposta envolve geralmente altos níveis 

de stresse em relação ao ofensor. Esta resposta é defensiva e estudada por 

psicofisiologistas (e.g., Klorman, Weissberg, & Wiesenfeld, 1977). A reação defensiva é a 

resposta fisiologica (aceleração da frequência cardíaca, aumento da pressão sanguínea e do 

tónus muscular) que resulta quando o “modo de ativação” do controlo emocional é 

dominante (Tucker & Williamson, 1984). Este modo de ativação é um dos dois sistemas de 

controlo neuronais na regulação de respostas às exigências ambientais. É caracterizado por 

uma preparação para a ação e por um processamento atencional apertado.  

Nos nossos estudos, não fizemos registos psicofiológicos. A avaliação dos níveis de 

stresse e de ansiedade foi realizada através de escalas subjetivas. Ainda assim, 

pretendemos verificar se essas avaliações diferiram entre condições e se têm alguma 

relação significativa com o desempenho, uma vez que em estudos de testemunho ocular, 

níveis subjetivos de stresse elevados prejudicam a recordação do evento (e.g., Houston et 

al., 2013). 

 

11.3.2. Resultados 

Em todos os estudos, salvo no primeiro onde não se aplicou o STAI-estado depois da 

tarefa, foram aplicadas escalas subjetivas para avaliar os níveis de stresse percebidos pelos 

participantes de ambas as condições, e os níveis de ansiedade-estado e ansiedade-traço, 

antes e depois de cada tarefa experimental. Todas as avaliações foram superiores na 

condição de crime, tal como se pode constatar na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Avaliações subjetivas dos níveis de stresse e de ansiedade-estado antes e depois da tarefa, e da 

ansiedade-traço, em ambas as condições. 
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Medida 
 

Condição N Média Desvio padrão 

STAI-estado antes Neutra 160 32.00 8.10 

Crime 336 36.47 10.66 

STAI-estado depois Neutra 120 31.33 7.90 

Crime 296 38.23 11.42 

STAI-Traço Neutra 160 36.64 9.19 

Crime 336 38.62 10.20 

Stresse antes Neutra 160 25.46 21.69 

Crime 336 28.54 23.75 

Stresse depois Neutra 160 20.78 20.21 

Crime 336 25.37 22.59 

 

Foram realizados testes t de Student e os resultados mostraram diferenças 

significativas entre as condições, para todas as medidas (t(494) = -4.69, p ≤ .001, d = -.42; 

t(414) = -6.05, p ≤ .001, d = -.59; t(494) = -2.09, p ≤ .001, d = -.19; t(494) = -2.19, p ≤ .05, 

d = -.20, para o STAI-estado antes, o STAI-estado depois, o STAI-Traço, e o stresse depois 

das tarefas, respetivamente), exceto para os níveis de stresse antes das tarefas 

experimentais (p ≥ .05) 

Foi realizada uma correlação entre cada medida e o desempenho dos participantes, 

por condição. Na condição neutra, não se verificou uma correlação estatisticamente 

significativa entre qualquer das medidas e o desempenho (ps ≥. 05) (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Correlações entre as medidas subjetivas de ansiedade e stresse e o desempenho na condição neutra. 
 

 STAI 

Antes 

STAI 

Depois 

STAI_T Stresse 

Antes 

Stresse 

Depois 

 

 

Desempenho 

Correlação de 

Pearson  

-.015 .043 -.045 .112 .110 

Significância. 

(2-tailed) 

.854 .643 .575 .160 .165 

N 160 120 160 160 160 

 
Na condição crime, verificou-se uma correlação estatisticamente significativa entre o 

STAI-estado antes da tarefa e o stresse depois da tarefa com o desempenho (Tabela 9). As 

restantes medidas não revelaram relações estatisticamente significativas (ps ≥ .05). 

 

Tabela 9. Correlações entre as medidas subjetivas de ansiedade e stresse e o desempenho na condição crime. 
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 STAI 

Antes 

STAI 

Depois 

STAI_T Stresse 

Antes 

Stresse 

Depois 

 

 

Correlação 

de Pearson 

.116
*
 .097 .071 .012 -.135

*
 

Desempenho 
Significância. 

(2-tailed) 

.033 .097 .196 .826 .014 

N 336 296 336 336 336 

 

 

11.3.3. Discussão geral 

As tarefas que elicitam a ativação de uma resposta defensiva aumentam a 

componente cognitiva da ansiedade (preocupação) e/ou a ansiedade somática (perceção 

consciente da ativação fisiológica), incluindo a vigilância, a fuga, o evitamento, ou tarefas 

de “pressão” (Deffenbacher, 1994). Quando se avalia o efeito de uma condição de elevado 

stresse, torna-se necessário comparar com a condição que demonstra ter níveis mais baixos 

de stresse (ou mesmo isentos), de forma a perceber se a condição emocional, que ativa o 

modo atencional, é dominante nessas circunstâncias (Tucker & Williamson, 1984). Os 

nossos resultados demonstraram que, em todas as medidas avaliadas, antes e depois das 

tarefas, os participantes na condição emocional (crime) reportaram níveis 

significativamente mais elevados de stresse, comparado com a condição neutra. Os níveis 

de ansiedade-estado antes da tarefa, na condição emocional, revelaram uma correlação 

positiva estatisticamente significativa com o desempenho. O stresse depois da tarefa 

revelou uma correlação negativa e estatisticamente significativa com o desempenho. Estes 

resultados aparentemente contraditórios podem ser explicados sob um ponto de vista 

emocional. No início das tarefas, os participantes podem experienciar alguns níveis de 

ansiedade naturais, devido ao facto de não terem conhecimento do que vão realizar, e esses 

níveis podem interferir naturalmente com o seu desempenho. Tendo assistido a um vídeo 

de crime, os níveis de stresse aumentaram no final da tarefa, provavelmente devido à 

dificuldade da tarefa de reconhecimento (dependendo do tipo de alinhamento e do seu 

tamanho, por exemplo). 

Ainda assim, é importante sublinhar que as médias de qualquer uma das medidas 

refletem baixos níveis de stresse, o que significa que não se pode inferir que os níveis 

percebidos de stresse e ansiedade afetem realmente o reconhecimento, à semelhança do 

que acontece em estudos do testemunho ocular (e.g., Elliott, 1993; Houston et al., 2013; 
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Valentine & Mesout, 2009). Para que se possam tirar conclusões a respeito dos efeitos 

destas variáveis no reconhecimento de OCs seria interessante, por exemplo, fazer registos 

psicofisiológicos enquanto se induz stresse aos participantes, à semelhança do que 

acontece em estudos de testemunho ocular (e.g., Valentine & Mesout, 2008) para a 

obtenção de dados objetivos. 

 

11.4. Confiança  

 

11.4.1. Enquadramento geral 

As identificações feitas pelas testemunhas que se revelavam confiantes foram, 

durante muito tempo, a principal prova na condenação de pessoas inocentes, cujas penas 

foram mais tarde anuladas por testes de ADN (e.g., Scheck, Neufeld, & Dwyer, 2000; The 

Innocence Project, 2015; Wells et al., 1998). Nestes casos, as testemunhas foram muito 

persuasivas, uma vez que, em tribunal, mostraram-se altamente confiantes na identificação 

que fizeram do ofensor. Muito antes das exonerações através do ADN, que começaram na 

década de 90, os investigadores no testemunho ocular tinham vindo a revelar que a 

confiança não era um indicador viável de precisão e avisaram o sistema judicial que, ao 

depositarem fé na identificação da testemunha, podiam estar a condenar pessoas inocentes. 

Ao longo do tempo, estudos demonstraram de forma consistente que a confiança que uma 

testemunha ocular expressa no processo de identificação é o fator mais determinante para 

que as pessoas acreditem que a testemunha fez uma identificação correta (Wells, Olson, & 

Charman, 2002). No entanto, estudos mais recentes, têm revelado que a confiança na 

identificação nem sempre está relacionada com o reconhecimento (ver Krug, 2007). 

Neste contexto, quisemos avaliar se, no testemunho olfativo, a confiança está 

correlacionada com o desempenho e se pode ser considerada uma variável preditora de 

acerto. 

 

11.4.2. Resultados 

Foram realizados testes t de Student para amostras independentes e os resultados 

revelaram que a média da confiança na condição de crime foi superior comparativamente 

com a condição neutra (M = 71.29, DP = 17.08; M = 68.44, DP = 18.21, respetivamente), 

e que esta diferença foi estatisticamente significativa (t(494) = - 1.94, p = .05, d = -.17). 
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De igual forma, foram realizadas correlações entre os níveis de confiança e o 

desempenho, para todos os estudos do testemunho olfativo, para ambas as condições, 

separadamente. 

Na condição neutra, não se encontrou uma correlação significativa (rpb(158) = .06, p 

≥ .05). Já na condição de crime, verificou-se uma correlação positiva estatisticamente 

significativa (rpb(334)= .27, p ≤.001). A Figura 33 mostra a relação entre a confiança 

reportada pelos participantes de ambas as condições, com a proporção de acertos. 

 

 
Figura 33. Gráfico de dispersão da relação entre a confiança e a proporção de acertos. A diagonal representa 

a calibração perfeita entre a confiança e a taxa de acertos. 

 

Pode verificar-se que na condição crime, o nível de confiança de 60% é o que tem 

uma maior proporção de respostas corretas (0.5). Na condição neutra verifica-se o mesmo 

nível de confiança (60%), embora a proporção de respostas corretas seja inferior (0.4). 

Foram feitas correlações entre confiança dos participantes que estiveram expostos a 

alinhamentos SM e o seu desempenho. Não se encontrou uma correlação significativa 

entre as variáveis (p ≥ .05). O mesmo aconteceu para ambos os tipos de alinhamento, com 

alvo presente ou ausente (p ≥ .05).  

Relativamente aos alinhamentos SQ, também não encontrámos correlações 

significativas. 
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Os jurados e/ou os juízes tendem a enfatizar a confiança da testemunha na 

determinação na sua credibilidade (Cutler, Penrod, & Dexter, 1990; Fox & Walters, 1986). 

No entanto, a investigação tem demonstrado que a confiança da testemunha é um fraco 

preditor de precisão, em que os indivíduos estão geralmente sobreconfiantes (Berger & 

Herringer, 1991; Sporer et al., 1995). Além disso, a confiança e a precisão das respostas 

são influenciadas por diferentes fatores (Luus & Wells, 1994). Esta situação representa um 

problema, uma vez que é depositada ênfase na testemunha quando ela não é viável.  

No testemunho olfativo, a confiança parece ser um preditor de acerto, sendo que 

níveis de confiança mais elevados estão associados a maiores proporções de acerto. No 

entanto, ressalva-se o facto de que a maior proporção de acerto situa-se nos 50%, o que, 

por si só, não parece um efeito muito robusto. Curiosamente, a literatura tem apontado que 

quando os participantes fazem o reconhecimento de OCs que pertençam a familiares ou 

amigos, a precisão das respostas está relacionada com níveis baixos de confiança (e.g., 

Lundström, Boyle, Zatorre, & Jones-Gotman, 2009), i.e., apesar de se verificar um bom 

desempenho por parte dos participantes, estes não estão seguros das suas escolhas. Os 

nossos resultados não corroboram os dos estudos de reconhecimento de OCs de pessoas 

conhecidas, talvez devido ao facto de que os OCs de estranhos são estímulos diferentes e 

podem alocar outros recursos atencionais e cognitivos, aumentando os níveis percebidos de 

confiança. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo, apresentámos análises agregadas dos estudos apresentados nesta tese, 

de forma a perceber o efeito geral de variáveis que são tidas como importantes na área do 

testemunho ocular.  

Começámos por analisar a variável sexo, que quer na área do testemunho ocular, 

quer na área do olfato, vários estudos verificaram diferenças entre sexos, apontando para 

uma superioridade das mulheres em tarefas de memória e em tarefas de discriminação e 

reconhecimento olfativo (e.g., Doty, Shaman, & Dann, 1984). Ao contrário da hipótese que 

levantámos de que as mulheres teriam um desempenho superior no testemunho olfativo, os 

resultados não revelaram diferenças significativas entre homens e mulheres. Sob o ponto 

de vista evolutivo, parece um resultado congruente, uma vez que em situações de perigo, 

os mecanismos de sobrevivência são ativados para ambos os sexos, sugerindo que em 
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situações de crime, em particular, esses mecanismos possam potenciar o reconhecimento 

do odor-alvo. 

Uma outra variável que tem sido considerada em estudos de memória e do 

testemunho ocular, é a posição serial, isto é, a posição em que o suspeito está presente no 

alinhamento. Os efeitos de primazia e de recência são os fenómenos mais comuns na 

literatura (e.g., Altmann, 2000). Nos alinhamentos SM, assistimos a um efeito de primazia, 

em que o odor-alvo foi corretamente identificado mais vezes nas primeiras três posições do 

alinhamento. Contudo, nos alinhamentos SQ, esse efeito foi um pouco esbatido, tendo-se 

verificado um maior reconhecimento do odor-alvo na terceira posição (a posição média do 

alinhamento). No entanto, pouco se pode inferir a este respeito, uma vez que a própria 

natureza destes alinhamentos (e respetivos julgamentos) é singular. Isto é, o facto de a 

tarefa de identificação ser interrompida quando o participante faz uma identificação 

(stopping rule), faz com que os participantes não cheirem todos os odores do alinhamento. 

Atendendo aos comentários que os participantes fizeram depois da identificação do odor, 

assim que se deparam com um odor muito semelhante ao que cheiraram durante a 

visualização do vídeo, tendem a selecioná-lo.  

A experiência de emoções negativas, como o stresse e a ansiedade parecem ter 

efeitos negativos em tarefas de reconhecimento/ identificação visual (e.g., Houston et al., 

2013). Fizemos uma análise transversal a todos os estudos e verificámos que os níveis de 

ansiedade no início da tarefa e os níveis de stresse no final da mesma estiveram 

correlacionados, positiva e negativamente, de forma respetiva, com o reconhecimento. 

Contudo, deve considerar-se que as médias de ambas as medidas representam baixos níveis 

de stresse e que, por essa razão, não pode ser inferido que as emoções negativas têm 

impacto significativo no reconhecimento olfativo. 

Finalmente, no que diz respeito à confiança, nada se pode concluir em relação a ser 

uma variável preditora de identificação no testemunho olfativo, à semelhaça do que 

acontece em estudos do testemunho ocular (e.g., Bothwell et al., 1987). No entanto, na área 

do testemunho ocular existem muitos resultados contraditórios. Enquanto alguns estudos 

sobre o reconhecimento em alinhamentos têm revelado uma fraca correlação entre a 

confiança da testemunha e a precisão da sua resposta (e.g., Leippe & Eisenstadt, 2014), 

outros descobriram uma relação relativamente forte em alinhamentos com o alvo-presente 

(Brewer & Wells, 2006; Sauer et al., 2010).  
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São necessárias novas investigações que explorem estas variáveis na área da 

memória olfativa, particularmente em relação a OCs, uma vez que os estudos existentes 

são poucos e não têm como objetivo o reconhecimento de OCs, mas sim o de considerarem 

os OCs como sinais químicos que espoletam/ modelam comportamentos e emoções 

específicas (e.g., Chen & Haviland-Jones, 2000; Prehn-Kristensen et al., 2009). 
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Capítulo 12 
 

DISCUSSÃO GERAL E LIMITAÇÕES 

 

Ao fazer ciência dei-me conta que,  

as coisas mais simples são difíceis de entender,  

e isso faz-me suspeitar das pessoas que acreditam  

terem alcançado algo além de um entendimento 

incompleto e metafórico de qualquer aspeto 

mais profundo da realidade. 

Martin Rees (d.d.) 

 

O principal objetivo desta tese foi o de explorar a capacidade olfativa humana no 

reconhecimento de odores corporais de indivíduos do sexo masculino em alinhamentos, 

um procedimento comum na identificação de ofensores em casos criminais (e.g., Malpass 

& Devine, 1981; Wells et al., 1998). 

Esta questão foi endereçada através de seis estudos experimentais, onde foram 

manipuladas algumas variáveis estimadoras e de sistema (Wells, 1978), que são 

conhecidas por afetarem a precisão na identificação feita por testemunhas oculares (Wells 

& Olson, 2003) e auriculares (Broeders, 2001).  

A literatura tem demonstrado que as memórias das testemunhas podem sofrer 

alterações consideráveis ao longo de todo o processo judicial (e.g., Shacter & Coyle, 

1997), culminando, grande parte das vezes, em identificações incorretas e consequentes 

condenações de indivíduos inocentes (The Innocence Project, 2015). Neste sentido, torna-

se premente o estudo de outros métodos de identificação complementares ou de outras 

técnicas de recordação por parte das testemunhas, que possam, em conjunto, diminuir a 

elevada prevalência de falsas identificações. 

Considerando esta necessidade, a informação olfativa pode representar uma pista 

crucial em casos específicos. Por exemplo, em crimes cometidos sob condições de fraca 

luminosidade, em circunstâncias em que a vítima foi vendada ou até mesmo em situações 

onde o ofensor usou algum disfarce, tornando impossível o reconhecimento facial. E, 

sobretudo, em crimes onde tenha havido contacto direto entre o ofensor e a vítima, como 
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em casos de agressão sexual, por exemplo. Contudo, a investigação experimental (e 

criminal) tem negligenciado a memória das vítimas e testemunhas para odores. E foi numa 

tentativa de contornar essa necessidade que se testou, pela primeira vez, a identificação de 

indivíduos através do odor corporal. A Tabela 10 apresenta um resumo dos estudos 

realizados. Os resultados e as principais conclusões serão apresentadas e discutidas abaixo. 

 

Tabela 10. Resumo dos estudos realizados. 

Estudos Resultados (Id. Corretas) Principais conclusões 

 

Estudo 1. Paradigma 

do testemunho ocular. 

 

Condição crime: 68%  

Condição neutra: 45%  

 

É possível fazer a identificação correta 

(IDC) do odor-alvo significativamente 

acima do acaso, em ambas as condições. 

No entanto, o reconhecimento é potenciado 

na condição de crime (p <. 05). 

 

Estudo 2. Tamanho do 

alinhamento. 

 

Alinhamentos de 3 OCs: 96% 

Alinhamentos de 5 OCs: 56% 

Alinhamentos de 8 OCs: 46% 

 

 

Verificou-se uma taxa de IDC maiores em 

alinhamentos pequenos. Contudo, o 

reconhecimento em todas as condições foi 

realizado acima da probabilidade do acaso 

(p < .05). 

 

Estudo 3. Intervalo de 

retenção. 

 

IR curto: 55% 

IR longo: 25% 

 

 

Verificou-se uma taxa de IDC superior na 

condição IRC, significativamente acima do 

acaso. No entanto, no IRL, a identificação 

esteve ao nível do acaso. 

 

Estudo 4. Instruções e 

tipo de aprendizagem. 

 

Aprend. intencional: 50% 

Aprend. acidental: 45% 

 

Não se verificaram diferenças 

significativas entre os tipos de 

aprendizagem. A identificação foi 

significativamente acima do acaso em 

ambas. 

 

Estudo 5. Presença e 

ausência de alvo (AP e 

AA). 

 

Crime: SM e AP - acertos (75%), 

FP (20%), RI (5%). SM e AA: RC 

(25%), FP (75%). 

Neutra: SM e AP - acertos (35%), 

FP (55%), RI (10%). SM e AA: RC 

(20%), FP (80%). 

 

 

Verificou-se uma diferença significativa 

entre as condições neutra e crime, nos 

alinhamentos AP. No entanto, nos 

alinhamentos AA, não se verificou 

diferenças estatisticamente significativas. 

A memória olfativa parece ter um melhor 

desempenho nos alinhamentos AP.  
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Estudo 6. Alinham. 

simultâneos (SM) vs. 

sequenciais (SQ). 

Crime: SM e AP - acertos (65%), 

FP (25%), RI (10%). SM e AA: RC 

(10%), FP (90%).  

Neutra: SM e AP - acertos (55%), 

FP (30%), RI (15%). SM e AA: RC 

(10%), FP (90%). 

Crime: SQ e AP - acertos (50%), 

FP (35%), RI (15%). SQ e AA: RC 

(15%), FP (85%).  

Neutra: SQ e AP - acertos (45%), 

FP (30%), RI (25%). SQ e AA: RC 

(25%), FP (75%). 

Sem diferenças estatisticamente 

significativas para nenhuma das condições 

e nenhum dos alinhamentos. 

Os alinhamentos SM têm mais acertos, 

quando o odor está presente, embora a 

diferença de desempenho entre os tipos de 

alinhamento não seja significativa.  

Em ambos, a identificação foi acima do 

acaso. 

 

Análises agregadas 1. 

Efeito do sexo (H = 

homens; M = 

mulheres) 

 

Crime: SM e AP - 51% (M) e 49% 

(H). SM e AA: 51% (M) e 49% 

(H). 

Neutra: SM e AA - 49% (M) e 

51% (H). 

Crime: SQ e AP – mesmo 

desempenho entre sexos (50%). SQ 

com AA – 51% (H) e 49% (M). 

Neutra: SQ e AP - 54% (M) e 45% 

(H). SQ e AA: 53% (H) e 47% (M). 

 

Não se verificaram diferenças s 

estatisticamente significativas entre 

homens e mulheres para nenhuma das 

condições, e para nenhum tipo de 

alinhamento (p ≥ .05). 

   

Análises agregadas 2. 

Efeito da posição 

serial. 

 

Efeito de primazia para os 

alinhamentos SM. Sem o mesmo 

efeito nos alinhamentos SQ. 

Verificaram-se diferenças significativas no 

efeito da posição do odor-alvo, nos 

alinhamentos SM (efeito de primazia). Nos 

alinhamentos SQ não se verificou o 

mesmo. 

 

Análises agregadas 3. 

Efeitos do stresse e 

ansiedade. 

Correlação positiva e 

estatistiscamente significativa entre 

os níveis de stresse depois da tarefa 

e o desempenho. 

O stresse e a ansiedade não parecem ter 

qualquer influência significativa no 

desempenho. Aliás, os níveis reportados 

pelos participantes são muito baixos. 

 

Análises agregadas 4. 

Efeito da confiança. 

 

Crime: sem correlação 

estatisticamente significativa. 

Neutra: sem correlação 

estatisticamente significativa. 

 

Existe uma correlação linear entre a 

confiança e os acertos. 

Nota: Ver Glossário para reconhecer as siglas usadas. 
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12.1. Discussão geral 

Uma das principais conclusões que podemos tirar deste conjunto de estudos é o facto 

de os humanos serem capazes de fazerem a identificação de um suspeito através do seu 

OC, em alinhamentos, quer em contexto emocional (crimes), quer em contexto neutro. Em 

ambas as condições, e em todos os estudos desenvolvidos, a identificação do odor-alvo foi 

significativamente acima da probabilidade do acaso. Este resultado poderá dever-se à 

natureza dos estímulos apresentados, uma vez que os OCs têm elevada relevância 

ecológica e são processados de forma diferenciada, comparativamente com os odores 

comuns (e.g., Lundström et al., 2008). Vários estudos têm demonstrado que os OCs de 

pessoas estranhas são processados mais rapidamente do que o odor do próprio indivíduo, 

alocando maiores recursos atencionais, contrariamente ao que acontece com o 

reconhecimento de odores de pessoas familiares (e.g., Lundström et al., 2009; Pause, 2012; 

Pause, Krauel, Sojka, & Ferstl, 1998; Pazzaglia, 2015).  

Apesar de a identificação ter sido acima do acaso em ambas as condições, foi 

potenciada no contexto emocional negativo, o que pode ser explicado pelas diferenças de 

processamento dos estímulos olfativos em relação a outras informações sensoriais (visuais, 

audivivas) (Herz & Engen, 1996; Gottfried, 2006). Considerando que os odores são 

aprendidos por associação (Herz, 2005) e que as memórias evocadas através destes são 

mais intensas (Herz, 2004; Herz & Engen, 1996), é possível inferir que em situações 

negativas esse reconhecimento seja potenciado devido às particularidades do SO. Estudos 

neurofisiológicos revelam que o SO, particularmente o córtex olfativo primário, tem uma 

ligação direta com estruturas do sistema límbico ligadas à emoção e à memória (Herz & 

Engen, 1996) e vários investigadores têm demonstrado uma alta responsividade da 

amígdala em relação a odores considerados negativos (e.g., Cain & Bindra, 1972; Hughes 

& Andy, 1979).  

No estudo de variáveis de sistema, no testemunho ocular, aquilo que se compreende 

por alinhamentos “justos” passa por dois aspetos fundamentais: o tamanho do alinhamento 

e o grau de enviesamento ou as diferenças entre os elementos que o compõem, isto é, entre 

os distratores e o suspeito (e.g., Bartol & Bartol, 2014; Malpass, 1981). No Estudo 2, 

manipulámos o tamanho do alinhamento, apresentando alinhamentos com 3, 5 e 8 OCs. De 

acordo com a nossa hipótese, e apesar de em todas as condições se ter verificado taxas de 

identificação acima do acaso, verificou-se, também, que em alinhamentos pequenos (3 
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OCs), a taxa de identificações corretas é maior (probabilidade binomial do número 

observado de identificações corretas), comparativamente com alinhamentos maiores (5 e 8 

OCs). O facto de a memória olfativa ser mais eficaz em alinhamentos mais pequenos pode 

estar ligado com a capacidade da memória a curto-prazo para odores. Tem vindo a ser 

demonstrado que poucos estímulos são melhor recordados neste sistema de memória (ver 

White, 1998). A dificuldade na discriminação de odores (Olsson & Cain, 2000) e o seu 

processamento na memória de trabalho (Jönsson et al., 2008) são possíveis razões para 

estes resultados. Resultados semelhantes são encontrados na maioria dos estudos de 

testemunho ocular e auricular que mostram uma diminuição da identificação correta à 

medida que o número de estímulos aumenta (e.g., Brewer & Wells, 2006; Eriksson, 2005; 

Meissner et al., 2005; Yarmey, 1994). No entanto, também existem estudos que revelam o 

efeito contrário. Levi (2007), por exemplo, demonstrou que quanto maior é o número de 

estímulos apresentados, menor é a probabilidade da testemunha fazer uma identificação 

incorreta, sendo uma alternativa viável aos alinhamentos tradicionais. No entanto, Beaudry 

(2004) não chegou às mesmas conclusões pois, à medida que aumentou o tamanho do 

alinhamento, o autor encontrou uma elevada taxa de erros na identificação. Todavia, estes 

resultados devem ser interpretados com cautela, uma vez que conceitos como o “tamanho 

nominal” e o “tamanho funcional” do alinhamento podem ter efeitos diretos na 

identificação (e.g., Smith & Dufraimont, 2014). O tamanho nominal é o número exato de 

elementos que constituem o alinhamento, enquanto o tamanho funcional é o número de 

elementos que partilham características semelhantes ao suspeito (Malpass, 1981). Se o 

grau de semelhança entre os elementos for elevado, a dificuldade da tarefa aumenta e, por 

conseguinte, o número de falsas identificações também poderá aumentar. Por outro lado, se 

os elementos diferirem bastante entre si e não partilharem as mesmas características, a 

dificuldade da tarefa de reconhecimento diminui e as falsas identificações diminuirão 

também. 

No Estudo 3, testámos os efeitos da variável estimadora – intervalo de retenção – no 

reconhecimento olfativo. Os resultados revelaram uma taxa maior de identificações 

corretas no IRC, contudo, ao fim de uma semana verificou-se um decréscimo nas 

identificações corretas, estando praticamente ao nível da probabilidade do acaso. As teorias 

de funcionamento da recordação e do reconhecimento sugerem que a quantidade, a 

qualidade e a disponibilidade da informação armazenada na memória pode diminuir ao 
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longo do tempo (Sauer et al., 2010) e muitos estudos têm demonstrado que, através de 

vários paradigmas de memória, os IRL prejudicam o reconhecimento e a recordação 

(Deffenbacher et al., 2008; Schacter, 1999). No testemunho ocular, Memon e 

colaboradores (2003) testaram participantes num IRC (35 minutos) e num IRL (1 semana), 

com a apresentação de um alinhamento de 6 fotografias. No IRC, assistiu-se a um melhor 

desempenho (45%), comparativamente com o IRL (26%). Deffenbacher e colaboradores 

(2008) realizaram uma meta-análise onde concluíram que IR longos estão associados a 

uma menor proporção de identificações corretas. Resultados semelhantes são encontrados 

no testemunho auricular. Por exemplo, para IRC, Clifford, Rathborn & Bull (1981) 

verificaram um decréscimo significativo em intervalos de 10 minutos e de 24 horas (55% 

para 32%, respetivamente). 

No que diz respeito aos odores, existem evidências de que a memória para odores é 

única devido à sua resistência à passagem do tempo (e.g., Engen & Ross, 1973, Herz & 

Engen, 1996; Stevenson, Case, & Boakes, 2003; Stevenson, Case, & Tomiczek, 2007). 

Esta particularidade tem sido justificada com base nos pressupostos de que a memória 

olfativa priveligia de conexões com estruturas do sistema límbico (Herz, 2005) e com o 

facto de as memórias autobiográficas serem mais potentes quando são espoletadas por 

odores, comparativamente com as que são evocadas por outros estímulos sensoriais (Chu 

& Downes, 2000). Tem sido demonstrado um prejuízo na memória para vozes (Legge, 

Grosmann, & Pieper, 1984) e na memória para formas visuais (Lawless, 1978). 

Investigações mais recentes na área do olfato (Cornell Kärnekull et al., 2015) também 

revelaram uma taxa de esquecimento semelhante para os odores. Assim, os nossos 

resultados parecem estar em consonância com a literatura mais recente, na qual IRLs (1 

semana) prejudicam a identificação do odor. No entanto, esta variável carece de mais 

investigação, uma vez que consideramos que o próprio procedimento experimental pode 

ter interferido com o desempenho dos participantes. Mais especificamente, consideramos 

que deve ser introduzido um IR intermédio e que deve ser apurado se o participante se 

recorda da cena que assistiu ou não. Os níveis de stresse experienciados pelos participantes 

entre o início e o final da tarefa (uma semana) podem ter influenciado o reconhecimento do 

odor-alvo. Salienta-se o facto de os participantes estarem prestes a entrar em fase de 

frequências académicas, o que pode ter atenuado o efeito da experiência emocional do 

vídeo. Tem sido demonstrado que a experiência de níveis elevados de stresse pode 
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prejudicar o desempenho da testemunha, levando a uma menor precisão no 

reconhecimento e recordação do evento (Deffenbacher et al., 2004; Pozzulo et al., 2008). 

Sendo a emoção uma caraterística determinante na recordação olfativa (Vernet-Maury et 

al., 1999), com o aumento do IR existe uma tendência natural em alterar as qualidades 

emocionais dos eventos memorizados, i.e., um evento emocionalmente negativo, com o 

passar do tempo, vai ser recordado como menos negativo do que originalmente era (Ahola, 

2012). Assim, o IRL pode ter diminuido a carga emocional percecionada pelos 

participantes e, por conseguinte, ter resultado numa menor taxa de identificações corretas.  

No Estudo 4, investigou-se o efeito do tipo de aprendizagem (APA vs. API). Nos 

estudos que se debruçam sobre o tipo de aprendizagem, particularmente no 

reconhecimento de faces, existem três tipos que são comummente usados (Coin & 

Tiberghien, 1997): i) a aprendizagem intencional comum, na qual os participantes são 

instruídos a prestarem atenção a um determinado estímulo durante a tarefa (codificação), 

ii) a aprendizagem intencional não comum, na qual os participantes fazem julgamentos 

durante a fase de estudo e que são avisados sobre a fase de teste, e iii) e a aprendizagem 

acidental, na qual os participantes fazem julgamentos sem terem conhecimento da tarefa de 

reconhecimento posterior. No nosso estudo, foi dito aos participantes da condição API que 

prestassem atenção ao odor que estavam a cheirar, uma vez que teriam que reconhecê-lo 

depois, e aos participantes da condição APA foi dito que prestassem atenção à cara do 

ofensor, sem que lhes fosse dito nada a respeito do odor. Os resultados que obtivemos 

sugerem que as instruções dadas aos participantes no momento da codificação parecem não 

interferir com o processamento dos OCs e com a memória olfativa, uma vez que não se 

obteve uma diferença significatica entre as condições apresentadas, à semelhança do que é 

encontrado na literatura para odores (Ayabe-Kanamura et al., 1997; Engen & Ross, 1973). 

Os participantes da condição APA não tiveram a sua atenção diretamente dirigida para o 

estímulo olfativo mas este continuou a estar presente na sua memória, uma vez que 

conseguiram identificá-lo acima do acaso. Os participantes da condição API, por seu lado, 

direcionaram especificamente a atenção para o odor e o seu desempenho não diferiu 

significativamente da condição APA, o que sugere que o tipo de instruções referentes ao 

foco de atenção, e o tipo de aprendizagem, não interferem com a memória olfativa. Estes 

resultados não são supreendentes, uma vez que a memória olfativa, ao associar um evento 

a um odor, pode ser espoletada independentemente de no momento da codificação a 
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aprendizagem desse odor ter sido implícita ou explícita (ver Köster, 2005). No entanto, no 

que diz respeito aos estudos de testemunho ocular, os nossos resultados não corroboram o 

que é encontrado na literatura, uma vez que na condição de API, os participantes têm 

melhores desempenhos comparativamente com os participantes da APA (e.g., Migueles & 

Garcia-Bajos, 1999; Pansky, Koriat, & Goldsmith, 2005).  

Uma outra variável de interesse é a presença ou ausência de odor-alvo nos 

alinhamentos (Estudo 5, Capítulo 9). No testemunho ocular, a presença ou ausência de 

alvo é fundamental para retirar à testemunha a obrigação de identificar alguém. Além disso 

é uma das regras fundamentais para a diminuição de falsas identificações (e.g., Wells & 

Seelau, 1995, Wise et al., 2012). A memória olfativa parece funcionar melhor em 

alinhamentos onde o odor-alvo está presente. Em contrapartida, nos alinhamentos onde o 

odor-alvo está ausente, verifica-se uma elevada taxa de falsos positivos. O mesmo acontece 

em alinhamentos visuais, onde se verificam elevadas taxas de falsos positivos quando o 

suspeito está ausente (e.g., 71%, Houston et al., 2013). Curiosamente, e porque pedimos o 

feedback a todos os participantes após as experiências, a maioria deles, na condição odor-

alvo ausente, quando questionados sobre as características a que atendeu quando escolheu 

um determinado odor, respondeu que se baseavam essencialmente na sua intensidade e 

que, embora não considerassem o odor escolhido exatamente igual ao que cheiraram 

aquando da visualização do vídeo, tinham-no selecionado por ser “o mais parecido”. O 

facto de terem esta consciência de não ser exatamente igual, mas ainda assim realizarem 

uma identificação, pode ter a ver com mais uma das características da memória olfativa, 

que é suscetível a falsos alarmes. A cognição olfativa sobrestima e estimulação com o 

propósito de servir como um sistema de alarme. Por essa razão tem critérios de decisão 

liberais para a deteção (i.e., alta incidência de falsos alarmes) e para reconhecimento de 

odores comuns a curto-prazo (Engen, 1991; Olsson et al., 2009). 

Nesta mesma linha de raciocínio, os alinhamentos SM e SQ têm sido alvo de 

investigação e têm sido encontrados resultados contraditórios. Os alinhamentos SM 

pressupõem um julgamento relativo, uma vez que se faz a comparação entre todos 

estímulos presentes no alinhamento e a memória que a testemunha tem do ofensor (e.g., 

Clark, Ericksson, & Breneman, 2011). Em contrapartida, nos alinhamentos SQ, o tipo de 

julgamento envolvido é absoluto, uma vez que é apresentado à testemunha um elemento de 

cada vez, fazendo com que a única comparação que faça seja entre o estímulo apresentado 
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e a memória que tem do ofensor (e.g., Wells & Olson, 2003). Nos estudos de testemunho 

ocular tem sido apontada uma superioridade dos alinhamentos SQ uma vez que não só é 

mais provável que a pessoa identificada seja efetivamente culpada, como também há 

menores taxas de falsas identificações (ver meta-análise de Steblay, Dysart, & Fulero, 

2011). No nosso estudo, não se verificou uma superioridade dos alinhamentos SQ. Os 

nossos resultados sugerem que a memória olfativa parece funcionar nos dois tipos de 

alinhamento, embora se tenha verificado um melhor desempenho nos alinhamentos SM 

(65%), comparativamente com os alinhamentos SQ (50%), quando o odor-alvo estava 

presente. Quando o odor-alvo estava ausente, não se verificaram diferenças no 

desempenho entre os dois alinhamentos, assistindo-se a uma elevada taxa de falsas 

identificações em ambos. 

Acresce, ainda, que neste estudo em que comparámos os alinhamentos SM e SQ, 

pela primeira vez não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre a 

condição emocional e a condição neutra. Uma das possíveis justificações para este efeito é 

a única alteração que foi feita nas intruções na administração dos alinhamentos SM, em 

relação aos estudos anteriores. Para tornar os alinhamentos o mais semelhantes possível 

aos administrados no testemunho ocular (apesar da diferença na perceção e processamento 

dos estímulos), foi permitido que os participantes expostos a alinhamentos SM pudessem 

cheirar os odores mais do que uma vez, de forma a promover a efetiva comparação entre os 

estímulos. O facto de poderem repetir os odores pode ter aumentado a capacidade de 

discriminação e ter eliminado eventuais dúvidas, particularmente quando o odor-alvo 

estava presente. Através das observações feitas pelas experimentadoras, foi possível 

verificar que os participantes só cheiravam os odores nos quais tinham dúvidas, o que por 

um lado pode aumentar a taxa de identificação e, por outro, pode diminuir a confiança 

percebida por estarem a cheirar os mesmos odores mais do que uma vez. Esta comparação 

efetiva pode ter potenciado o reconhecimento em ambas as condições (crime e neutra), 

esbatendo a diferença que foi encontrada nos estudos anteriores. 

A este propósito, também quisemos estudar o efeito da posição do odor-alvo no 

alinhamento. A memória parece fazer-nos recordar melhor os items nas posições iniciais 

(efeito de primazia) e os itens nas posições finais de uma determinada lista (efeito de 

recência), seja de palavras, imagens e odores (e.g., Ebbinghaus, 1913; Reed, 2000). Nos 

nossos estudos, e nos alinhamentos SM, verificou-se um efeito de primazia. Os odores-
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alvo colocados nas primeiras três posições dos alinhamentos foram mais corretamente 

identificados, quando comparados com as posições finais. Já no que diz respeito aos 

alinhamentos SQ, verificou-se que a posição com mais identificações corretas foi a posição 

três (a posição média do alinhamento). Na área do olfato, alguns investigadores falharam 

em encontrar efeitos de primazia na memória olfativa (e.g., White & Treisman, 1997). 

Reed (2000) foi dos poucos investigadores que encontrou efeitos de primazia na 

apresentação de odores com intervalos de retenção de 3 segundos inter-estímulos e 30 

segundos entre séries de odores. No entanto, Miles e Hodder (2005) não conseguiram 

replicar estes resultados.  

O facto de termos encontrado efeitos de primazia nos nossos estudos com 

alinhamentos SM pode ter que ver com dois aspetos essenciais e que diferem das 

investigações anteriormente mencionadas: em primeiro lugar, termos administrado 

alinhamentos cuja apresentação dependia de uma série de regras que os participantes 

tinham que cumprir, e cuja avaliação de cada odor demorava o tempo que cada participante 

quisesse. Por outro lado, os estudos anteriores usaram odores comuns e comerciais, que 

diferem nas características hedónicas e no processamento, comparativamente com os OCs, 

como já tivemos oportunidade de constatar anteriormente. Além disso, o facto de não 

termos o mesmo efeito nos alinhamentos SQ pode dever-se à natureza do alinhamento e à 

diferenciação nos julgamentos realizados pelos participantes. Recorde-se que a 

administração do alinhamento SQ era interrompida quando o participante fazia a primeira 

identificação, o que, se acontecesse nas posições iniciais, o impossibilitaria de chegar ao 

fim do alinhamento impedindo a comparação entre estímulos.  

No que concerne aos efeitos do sexo na identificação, verificámos que homens e 

mulheres tiveram um desempenho semelhante ao longo de todas as experiências. No 

testemunho ocular, encontram-se resultados contraditórios. Em estudos do olfato, verifica-

se uma superioridade feminina no reconhecimento de odores (Doty et al., 2001), o que nos 

fez colocar como hipótese que as mulheres teriam um melhor desempenho, 

comparativamente aos homens. No entanto, isso não se verificou, o que pode estar 

relacionado com questões evolutivas. Em situações em que o indivíduo percecione que a 

sua vida está em risco, pode ativar mecanismos atencionais que lhe permitam memorizar, 

implícita ou explicitamente, os estímulos com os quais teve contacto. Como se pôde 

constatar anteriormente, o facto de os OCs poderem funcionar como primers, pode ter 
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diretamente a ver com a forma como são neuronalmente processados (e.g., Lundström & 

Olsson, 2010), tornando-os um estímulo ecologicamente importante para ambos os sexos. 

A confiança reportada pelas testemunhas foi, durante muito tempo, considerada em 

tribunal como um indicador de precisão na identificação. No entanto, a sua confiança sofre 

alterações ao longo do processo judicial, devido a um conjunto de fatores (ver Shaw III, 

McClure, & Dykstra, 2007). No que concerne aos OCs, a literatura tem apontado que, 

quando os participantes fazem o reconhecimento de OCs que pertençam a familiares ou 

amigos, a precisão das respostas está relacionada com níveis baixos de confiança (e.g., 

Lundström et al., 2009). Os resultados das análises transversais a todos os estudos do 

testemunho olfativo mostraram diferenças significativas nas médias do nível de confiança 

reportado pelos participantes de ambas as condições (crime e neutra). Na condição de 

crime, a confiança foi significativamente superior em relação à condição neutra. Além 

disso, verificou-se também uma correlação positiva e significativa entre a confiança e o 

desempenho. Ou seja, quanto melhor foi o desempenho (mais identificações corretas), 

maiores foram os níveis de confiança dos participantes da condição emocional. No entanto, 

estamos a falar de um intervalo máximo de 60% de confiança para uma proporção de 

respostas corretas de 0.5, o que, por si só, não se trata de uma proporção elevada de 

acertos, pelo que nada se pode concluir em relação à confiança enquanto variável preditora 

de acertos no testemunho olfativo. 

Finalmente, os níveis de stresse e ansiedade têm sido apontados como fatores que 

influenciam a identificação das testemunhas, prejudicando a recordação de detalhes do 

evento, em particular da cara do ofensor (Morgan et al., 2004, 2007). No caso dos nossos 

estudos, as emoções negativas não tiveram influência na identificação, mas deve-se ter em 

conta algumas considerações. Em primeiro lugar, verificou-se um desempenho superior na 

condição de crime em relação à condição neutra, o que sugere que as emoções negativas no 

momento da codificação podem potenciar o reconhecimento do odor-alvo. No entanto, se 

olharmos para as avaliações subjetivas dos níveis de ansiedade e de stresse, embora se 

tenha verificado níveis significativamente mais altos na condição de crime, não se pode 

dizer que tenham sido níveis elevados, o que pode ser facilmente justificado pelo facto de o 

participante estar a testemunhar um crime em contexto de laboratório e, por conseguinte, o 

tónus emocional ser muito diferente do experienciado em contexto real. Além disso, as 

avaliações são subjetivas, ou seja, a perceção que cada participante tem em relação ao nível 
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de stresse e de ansiedade que está a experienciar, pode não corresponder à realidade. O 

registo psicofisiológico daria respostas mais objetivas em relação ao papel das emoções 

negativas na identificação olfativa – algo a ser considerado em estudos futuros. 

 

12.2. Limitações dos estudos 

Como acontece na maioria dos estudos experimentais, existem sempre algumas 

limitações que lhes são inerentes e que nos permitem pensar em formas de melhorar os 

procedimentos para outros estudos. Ao longo deste projeto de investigação foi possível 

identificar limitações, algumas que permitiram melhorar a metodologia nos estudos 

subsequentes, outras que não puderam ser controladas durante este projeto, mas que devem 

ser atendidas futuramente.  

Uma das principais limitações, transversal a todos os estudos, é o poder dos testes 

relacionado com o tamanho da amostra. Devido ao grau de exigência, rigor, materiais e 

meios necessários para a recolha, assim como a lista de restrições comportamentais, 

critérios de inclusão/ exclusão e a própria duração das tarefas, fez-nos calcular numa 

amostra exequível para cada estudo, de forma a podermos garantir poder estatístico 

(mínimo de 20 participantes por condição). No entanto, o número reduzido de participantes 

por condição tem influência direta no tamanho do efeito, uma vez que esta medida 

descreve os efeitos observados: efeitos grandes, mas não significativos, podem sugerir que 

as pesquisas futuras necessitam de maior poder, enquanto efeitos pequenos, mas com 

significância estatística, podem levar a uma supervalorização do efeito observado 

(Lindenau & Guimarães, 2012).  

Uma segunda limitação, sobre a qual não tivemos controlo, foi o facto de os 

participantes reportarem que seguiram as regras e as instruções dadas para a realização da 

tarefa. Não haver possibilidade de confirmação, leva-nos a acreditar na palavra do 

participante. É certo que o facto de se controlarem muitas variáveis faz com que se perca 

validade ecológica e uma das críticas frequentemente apontadas e discutidas ao longo 

destes anos é o facto de, em contexto real, estes cuidados não se verificarem. Quando 

ocorre um crime, o ofensor tem o seu cheiro natural – geralmente com mascaradores (e.g., 

desodorizante, perfume, cheiro de tabaco ou comida) – e no momento da identificação há 

características que se vão manter e outras que serão certamente diferentes. No entanto, um 

estudo recente (Allen, Havlicek, & Roberts, 2015) demonstrou que odores mascarados com 
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fragrâncias continuam a ser passíveis de serem identificados. Além disso, o propósito dos 

estudos experimentais é precisamente o de verificar o desempenho dos participantes ao 

controlar os efeitos de determinadas variáveis e evitar as variáveis parasitas.  

As diferenças individuais, as experiências pessoais e a variabilidade na perceção 

olfativa, podem ter tido um papel determinante nos resultados. Algo pertinente a considerar 

em estudos futuros é aplicação de uma escala de consciência de odores (Smeets, 

Schifferstein, Boelema, & Lensvelt-Mulders, 2008). Há indivíduos que, de forma 

espontânea e natural, estão sempre a referir-se ao odor da comida, ao cheiro de flores, ao 

cheiro a terra molhada ou a maresia, enquanto existem outros que só se apercebem de 

determinados odores quando alguém lhes faz referência. Esta consciencialização de odores 

está relacionada com a capacidade que cada indivíduo tem de, num conjunto de cheiros, 

haver um que lhe chama a atenção. Avaliar esta “consciência” pode revelar-se útil na 

predição de reações a odores encontrados no ambiente.  

Do primeiro para o último estudo foram feitos ajustes no paradigma, de forma a 

torná-lo o mais rigoroso possível. O primeiro estudo tinha instruções/ informações 

diferentes para as condições neutra e experimental, colocando os participantes da condição 

de crime no mindset de uma testemunha, o que pode ter levado à codificação do odor de 

forma mais intencional, potenciando o seu reconhecimento, em comparação com a 

condição neutra. Nos estudos subsequentes as instruções foram modificadas de forma que 

não existissem diferenças de mindset entre as condições. Os estudos do tamanho do 

alinhamento, intervalo de retenção, e tipo de instruções e de aprendizagem tiveram apenas 

vídeos de crime. Com base nos resultados do primeiro estudo, quisemos testar os efeitos 

destas variáveis, mas apenas na condição de crime (primeiro, porque o modelo funcionou 

no primeiro estudo para ambas as condições e com o reconhecimento sendo potenciado na 

condição emocional, segundo, porque o interesse residia precisamente nos efeitos das 

variáveis supracitadas na condição de crime – à semelhança dos estudos de testemunho 

ocular – e, terceiro, por limitações ao nível do tamanho da amostra e dos recursos 

necessários e disponíveis).  

Seguiram-se os estudos dos alinhamentos, em que o odor-alvo estava presente e em 

que o odor-alvo estava ausente, e dos alinhamentos simultâneos e sequenciais, onde se 

voltou a introduzir ambas as condições (neutra e crime) e se aprimorou a metodologia de 
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forma que todos os cuidados dos estudos de testemunho ocular fossem seguidos (e.g., 

procedimento duplamente cego, similaridade dos distratores e dos alvos).  

Um fator que também pode ter tido algum efeito nas elevadas percentagens de acerto 

nos últimos estudos desenvolvidos foi a mediatização que esta área de investigação teve 

nacionalmente. No último estudo (alinhamentos SM e SQ) houve uma dificuldade 

acrescida na obtenção de estudantes da Universidade de Aveiro. Parte dos sujeitos que nos 

contactaram e se voluntariaram para a realização da tarefa já sabiam qual o objetivo da 

mesma, pelo que tivemos que recorrer a alunos de outras universidades, nomeadamente da 

Universidade de Coimbra e da Universidade do Porto, que desconheciam pormenores da 

investigação, de forma que os resultados não fossem comprometidos. Ainda assim, e de 

acordo com o que foi dito anteriormente, apesar de os participantes terem reportado que 

não sabiam os objetivos do estudo, não houve forma de atestar a veracidade das afirmações 

excepto no momento final da tarefa em que se questionava, informalmente, o que tinham 

achado da experiência e se tinham alguma expectativa em relação à mesma. A 

mediatização pode ter tido influência no tipo de aprendizagem (ser intencional em vez de 

acidental) e os participantes dirigirem mais recursos para a memorização do odor-alvo.  

Ainda considerando o tipo de alinhamento (SM vs. SQ), e devido à natureza dos 

estímulos apresentados, não podemos afirmar que os alinhamentos SM sejam exatamente 

SM. Enquanto no testemunho ocular, nos alinhamentos SM há a possibilidade de ver os 

estímulos ao mesmo tempo, nos alinhamentos de odores essa avaliação não é tão simples. 

Em todos os nossos estudos, à exceção do Estudo 6 (Capítulo 10), que compara 

exatamente os tipos de alinhamento, os participantes só podiam cheirar os odores uma 

única vez. Isso, por si só, já impede a comparação direta entre os estímulos apresentados. 

A maneira que encontrámos de contornar essa situação foi, neste último estudo, de permitir 

que os participantes voltassem a cheirar os odores se assim o entendessem. Ainda que isto 

pudesse ter aumentado a dificuldade na discriminação se cheirassem muitas vezes os 

odores, é um procedimento que se aproxima da comparação visual simultânea. Neste 

sentido, os alinhamentos SQ aproximam-se nos alinhamentos SM dos estudos anteriores, 

uma vez que os participantes cheiraram um odor de cada vez. A diferença é que a 

apresentação do alinhamento era interrompida assim que realizassem uma identificação 

(stopping rule) (Lindsay & Wells, 1985). Esta alteração nas instruções e, por consequência, 

na tomada de decisão dos participantes, pode ter influenciado os resultados no sentido de 
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atenuar a diferença de desempenho entre a condição emocional e a condição neutra, como 

já tivemos oportunidade de discutir anteriormente. No entanto, o facto de as taxas de 

identificação serem próximas não constitui nenhum entrave, pelo contrário, uma vez que 

são significativamente acima do acaso. 

Finalmente, debruço-me nas limitações práticas destes estudos. Em contexto real, 

testemunhar um crime compreende uma tonalidade emocional muito intensa, em que o 

medo está presente e a sobrevivência pode ser colocada em risco. Uma crítica presente na 

literatura é que a maioria dos estudos de laboratório utiliza filmes de crimes encenados que 

não geram o mesmo grau de ameaça pessoal e, portanto, não conseguem induzir o mesmo 

nível de ativação emocional (arousal) que seria de esperar com acontecimentos da vida 

real, especificamente em situação de crime (e.g., Penrod, Fulero, & Cutler, 1995). Pode 

argumentar-se que assistir a um filme de crime não irá constituir uma memória 

verdadeiramente autobiográfica no sentido em que os eventos acontecem com a pessoa 

filmada e não com o participante. No entanto, a memória de um filme com teor aversivo, 

como é o caso de um crime, é considerada autobiográfica na medida em que o indivíduo 

assistiu ao mesmo (Toffolo, Smeets, & Hout, 2012). Ainda assim, é evidente que os níveis 

emocionais numa situação real são completamente diferentes das emoções induzidas em 

laboratório. Outro aspeto a realçar e que pode suscitar críticas é que testemunhar um crime 

ao vivo e testemunhá-lo em vídeo (num contexto laboratorial) são experiências emocionais 

muito diferentes. Acreditamos que os níveis de stresse e de ansiedade sejam diferentes do 

contexto real, ainda assim, os nossos resultados mostraram diferenças significativas na 

experiência emocional na condição neutra e na condição emocional, o que sugere que os 

vídeos de crime induzem, por si só, emoções negativas. 

Outra limitação prática prende-se com o facto de, em contexto real, os efeitos 

poderem não ser replicados. Neste projeto testámos a memória olfativa com uma amostra 

de conveniência e controlando uma série de variáveis que, no contexto ecológico, não 

podem (ou não devem) ser controladas. Por exemplo, os cuidados que tivemos na recolha 

de odores e na pré-avaliação das amostras seria impraticável na realidade. Na vida diária, o 

OC sofre alterações subtis mediante um conjunto de fatores, tais como a alimentação, o 

estado de saúde, a profissão, a idade e os hábitos de higiene (e.g., Havlicek & Lenochova, 

2006; Osada et al., 2003; Penn & Potts, 1998). Quando um crime ocorre é impossível 

controlar todos estes fatores. No entanto, não se pretende com isto dizer que a identificação 
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seja inviável, pelo contrário. Está bem estabelecido que a identificação de pessoas é 

possível, através do OC (e.g., Olsson et al., 2006) mesmo que tenham mascaradores (Allen 

et al., 2015). A única coisa impraticável seria a obtenção de OCs e a administração de um 

alinhamento de odores em tempo útil. Para que tal procedimento fosse possível, seria 

necessário, em primeiro lugar, replicar os resultados obtidos nos nossos estudos, realizar 

novas investigações que manipulassem outras variáveis e aprimorassem o método e os 

procedimentos na recolha de odores e os procedimentos experimentais. Acima de tudo, 

seria importante que se testasse com outras amostras populacionais, de várias faixas etárias 

(considerando que a criminalidade é um fenómeno transversal a todas as idades) e sem 

controlar variáveis, tais como a presença ou ausência de doenças respiratórias (e.g., asma, 

bronquite, sinusite, rinite). A este respeito, e apesar de termos eliminado a posteriori todas 

as pessoas que sofriam de qualquer tipo de doença, foi possível constatar que a maioria dos 

participantes que reportaram ter doenças respiratórias conseguiram identificar o odor-alvo 

em alinhamentos onde ele estava presente.  

Ademais, será importante a utilização de testes de discriminação olfativa em estudos 

futuros. O facto de não termos utilizado nenhum instrumento que avaliasse a capacidade 

olfativa, tal como o Sniffin’n’Sticks (Hummel, Sekingerm Wolf, Pauli, & Kobal, 1997), o 

Monex-40 (Freiherr et al., 2012) ou o UPSIT (Doty et al., 1984), teve a ver com o facto de 

nenhum deles estar aferido para a população portuguesa. Neste sentido, será importante 

fazer a validação e aferição destes instrumentos para utilização posterior, uma vez que 

muitos dos odores usados nestes testes não são comuns no nosso país o que pode, logo à 

partida, fazer com que esse odor não seja reconhecido e os resultados de identificação 

sejam enviesados. 

Apesar de todas as limitações aqui apontadas, estes estudos não deixam de ser um 

contributo científico numa área que tem um futuro promissor. 

 



177 

 

CONCLUSÃO E ABORDAGENS PROSPETIVAS 

 

A ciência nunca resolve um problema 

sem criar, pelo menos, outros dez. 

George B. Shaw (1856-1950) 

 

Termino com uma reflexão que tem como principal objetivo levantar novas questões 

e sugerir estudos que façam com que esta linha de investigação mereça ser explorada no 

futuro, sob outras perspetivas, considerando um conjunto de fatores que podem ter 

influência direta na identificação dos odores.  

As conclusões advindas deste projeto de investigação não respondem a todas as 

questões levantadas por nós ao longo do processo, mas contribuem, de alguma forma, para 

o avanço científico, a nível nacional e internacional. Parece concludente que os humanos 

sejam capazes de reconhecer pessoas estranhas através de OCs (em alinhamentos pequenos 

com odor-alvo presente, em alinhamentos SM ou SQ, com IR curtos, e independentemente 

do tipo de aprendizagem). Apesar de estas conclusões requererem replicação e não serem 

robustas, devido às limitações anterioremente apontadas, constituem os primeiros 

resultados no testemunho olfativo e representam o início de uma área de investigação 

interessante que alia o olfato à PF e à IC. 

A deteção do OC humano é possível através de uma série de tecnologias e tem 

constituído um foco de investigação devido às suas diversas aplicações (e.g., Rajan, 

Hassan, & Islam, 2010). Áreas como a biometria, a investigação criminal e forense, a 

procura por sobreviventes em escombros e a triagem em pontos de segurança, são alguns 

exemplos em que os OCs podem ser instrumentais, uma vez que é um elemento de 

identificação individual (Li, 2014), geneticamente condicionado (Penn et al., 2007; 

Schaefer et al., 2001; Schaefer et al., 2002) e estável ao longo do tempo (Schoon, 1996, 

2005, Jeziersky, 2010).  

No que diz respeito à IC, em particular à identificação de ofensores, esta tem sido 

feita maioritariamente por testemunhas oculares, que são especialmente úteis na ausência 

de outras evidências (e.g., Deffenbacher et al., 2008). No entanto, várias pessoas têm sido 

consideradas culpadas com base na perceção humana, na memória e na tomada de decisão, 

que têm uma elevada falibilidade, como pudemos constatar (e.g., Busey & Loftus, 2006). 
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Estes erros na identificação levam à reclusão de pessoas inocentes e têm sido objeto de 

estudo constante. 

O que não figurava ainda na literatura científica era a utilização de estímulos 

olfativos (OCs) cujo reconhecimento fosse feito por humanos (Alho et al., 2015) e não por 

cães como tem vindo a ser feito há mais de um século (e.g., Schoon, 1996, 2005, Stockham 

et al., 2004). Testou-se, pela primeira vez, a capacidade olfativa humana no 

reconhecimento de OCs de pessoas estranhas, associados a situações emocionais (crime) e 

situações neutras, usando um paradigma semelhante ao testemunho ocular. É certo que um 

odor cheirado em condições laboratoriais é uma experiência diferente daquela em que o 

mesmo odor é cheirado de forma natural. Uma das diferenças é que a fonte do odor 

geralmente pode ser vista, daí que tenhamos introduzido uma história de cobertura em que 

instruímos o participante de que o OC a que estava exposto pertencia, de facto, ao 

criminoso/ homem que iria ver no filme, dependendo se estava na condição emocional ou 

neutra. Isto permitiu uma integração de três modalidades sensoriais – visão, audição e 

olfato. Na condição de crime, o reconhecimento do odor-alvo foi sempre superior. 

Enquanto estudos realizados no testemunho ocular mostram que a emoção negativa 

prejudica o reconhecimento (Houston et al., 2013), os estudos realizados neste projeto de 

investigação mostram que a emoção negativa induzida pelo ato de testemunhar um crime 

aumentou a identificação do odor-alvo em alinhamentos onde o alvo estava presente. 

Embora sejam resultados contraditórios, em relação aos estudos de testemunho ocular, 

podem sugerir diferentes papéis da emoção para estímulos visuais e olfativos.  

Nenhum dos nossos estudos incluiu medidas psicofisiológicas para captar a 

experiência emocional (tal como a frequência cardíaca ou a condutância da pele). Neste 

sentido, estudos futuros deverão incluir estas medidas no momento da codificação e do 

reconhecimento, de forma a perceber objetivamente qual o papel das emoções no 

reconhecimento do odor-alvo. Foi realizado um estudo piloto, não apresentado nesta tese, 

onde fizemos registo da condutância da pele e foi possível constatar que os participantes 

tinham que se movimentar frequentemente ao longo da tarefa, particularmente no 

alinhamento, o que se refletiu num aumento considerável de ruído no sinal. Não se optou 

pela administração do alinhamento feita por uma experimentadora, uma vez que a sua 

presença poderia ter um efeito direto no desempenho do participante quer ao nível de sinal 

(provocando uma maior ativação emocional) quer ao nível do reconhecimento através de 
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feedback não intencional. Uma alteração no procedimento experimental seria substituir os 

frascos de vidro com tampas de enroscar pela apresentação dos OCs através de um 

olfactómetro. Graças a um novo projeto com OCs, financiado pela FCT, foi possível a 

aquisição de um olfactómetro, mas não chegou a tempo de o usarmos no último estudo a 

integrar nesta tese, pelo que é pertinente recorrer a este equipamento futuramente. O seu 

uso facilitá não só a apresentação de estímulos, como permitirá fazer o registo simultâneo 

de medidas psicofisiógicas, diminuindo drasticamente o ruído dos sinais. Deste modo, 

estas limitações serão facilmente ultrapassadas e será inclusivamente possível realizar 

estudos de neuroimagem, de forma a perceber que áreas cerebrais são ativadas com a 

apresentação de cada odor e se há diferenças entre a apresentação do odor-alvo em 

comparação com os odores distratores.  

Na mesma linha, será importante comparar desempenhos entre as várias modalidades 

sensoriais. A capacidade para integrar informação multissensorial é fundamental para a 

adaptação do comportamento e para permitir experiências percetivas significativas. As 

faces, os sons e os odores são tipos de estímulos diferentes entre si, e a memória para 

odores pode ser influenciada pela emoção de forma diferente em relação a outros 

estímulos. Com os estudos realizados não podemos afirmar que o testemunho olfativo é 

superior a qualquer outro tipo de testemunho, porque não há dados suficientes que 

suportem essa ideia, e porque não foi realizada nenhuma investigação que comparasse os 

diferentes sentidos simultaneamente (está a ser desenvolvido um estudo nesse sentido no 

Instituto Karolinska). É fundamental que este estudo seja realizado para perceber como 

funcionam os diferentes tipos de memória, com a aplicação de procedimentos semelhantes. 

Acresce ainda que, como vimos anteriormente, seria importante usar uma escala que 

medisse a tendência para alguém se aperceber de um odor, prestar-lhe atenção ou dar 

importância aos odores presentes no ambiente. As características individuais na perceção 

de odores dependem da sensibilidade e das diferenças individuais de cada indivíduo. 

Embora tenhamos visto, por exemplo, que o sexo parece não constituir uma variável 

individual de diferenciação na perceção dos OCs, podem haver outras que possam 

influenciar o reconhecimento e que merecem ser estudadas. 

Sob um ponto de vista social-experimental, seria interessante realizar estudos no 

âmbito do testemunho olfativo usando a população geral, com várias faixas etárias e de 

várias culturas. É sabido que a capacidade olfativa vai decrescendo com a idade (Boyce & 
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Shone, 2006; Doty & Kamath, 2014) e que a perceção olfativa pode diferir entre culturas 

(Candau, 2004). Da mesma forma que pessoas de etnias diferentes têm OCs específicos, 

indivíduos que vivam em ambientes quentes podem ter uma perceção olfativa diferente de 

indivíduos que habitem ambientes frios. É, portanto, importante que se repliquem estes 

estudos e se perceba quais os seus efeitos em contextos culturais diversificados. A este 

propósito, também realizámos estudos – não considerados nesta tese – que pretenderam 

investigar a identificação de raças e a ativação de estereótipos através dos OCs (Alho, 

Soares, Silva, Ferreira, & Silva, in prep). Seria importante explorar o testemunho olfativo 

considerando o efeito da raça, que é amplamente estudado no testemunho ocular (e.g., 

Hourihan, Benjamin, & Liu, 2012; Meissner & Brigham, 2001; Wilson, Hugenberg, & 

Bernstein, 2013). 

Finalmente, e porque esta tese tem como pressuposto a memória olfativa e as suas 

particularidades em relação a outros tipos de memória, será relevante realizar um estudo de 

campo, utilizando a EC, de forma a perceber em que medida a decrição do OC do ofensor 

pode ser efetivamente útil. A recriação mental do evento promove a reconstrução do 

contexto físico e psicológico que existiu durante a ocorrência, o que pode facilitar o relato 

após o IR entre a codificação e a recordação. Em casos onde tenha havido contacto direto 

entre vítima e ofensor, será pertinente perceber de que forma a recordação do odor pode 

diminuir a lista de suspeitos e/ou locais de busca. A proximidade com várias entidades 

policiais permitiu-me constatar que existem casos nacionais onde a descrição do OC por 

parte da vítima foi importante no decorrer de ICs, restringindo a lista de suspeitos por 

profissão, por exemplo. Nesse sentido, uma primeira abordagem feita com vítimas de 

crimes violentos que contactaram com o ofensor deverá considerar toda a informação 

apreendida, consciente e inconscientemente, incluindo a informação olfativa, em particular 

sobre o OC do ofensor. 

Sob o ponto de vista clínico, os OCs também podem ser instrumentais, 

particularmente em casos onde as vítimas (crianças ou adultos) tenham desenvolvido 

perturbações de pós-stresse traumático e seja necessário fazer uma dessensibilização 

sistemática a determinados odores. O mesmo se pode aplicar a OPCs ou militares que 

possam ter testemunhado crimes contra terceiros e cujos odores se tenham tornado 

espoletadores mnésicos traumáticos. 
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Estas são algumas sugestões de investigação numa área promissora, que já conta com 

muitos anos de existência, mas cuja abordagem inovadora pode vir a reforçar a sua 

importância nas ICs. No entanto, apesar dos resultados interessantes e desafiantes (na 

medida em que fomos verificando alterações de desempenho ao longo dos estudos e que 

levantaram uma série de questões adicionais), é preciso alguma cautela com as inferências 

feitas sobre esses resultados. O OC é uma evidência que poderá nunca ser tão robusta e 

precisa como o ADN, mas que torna possível a obtenção de informação, de forma mais 

barata e acelerada quando se usam instrumentos adequados de extração (e.g., STU-100). 

Além disso, o facto de vários países já estarem a implementar bases de dados de OCs para 

fins de comparação e identificação de amostras, aliado à investigação que demonstra que o 

OC é um marcador biométrico de identificação individual com elevadas taxas de sucesso 

(85%) (Rodriguez-Lujan et al., 2013), pode-se facilmente presumir que o OC, se usado em 

complementaridade com outros métodos forenses, pode ser outra ferramenta ao dispor da 

IC. Uma ferramenta que pode ser determinante no processo judicial no sentido de diminuir 

a probabilidade de erro nas identificações e influenciar as subsequentes aplicações de 

penas. 

Um dos eventos mais perturbadores é a experiência de situações em que a nossa 

sobrevivência está em risco, ou quando testemunhamos crimes violentos contra outras 

pessoas. O propósito da IC é a identificação dos criminosos que cometeram essas ofensas e 

a sua respetiva punição legal. E é nisto que devemos – psicólogos, OPCs e demais peritos – 

trabalhar diariamente e em conjunto. A visão simplista do papel que um psicólogo forense 

pode ter em contexto judicial é uma ideia que deve ser desconstruída por ser redutora e 

provocadora. Todas as áreas do saber podem e devem trabalhar para um fim comum. Os 

diferentes contributos fazem toda a diferença na mudança de mentalidades e na evolução 

de um país.  

 

Grandes descobertas e progressos envolvem invariavelmente a 

cooperação de várias mentes (Alexander Graham Bell, 1847-

1922). 
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ANEXO 1 
 

Anexo 1. Guiões de instruções, regras e restrições dadas aos dadores para a recolha de odores corporais. 

Guia de Instruções (I) 

Estas instruções devem ser seguidas durante a véspera da recolha de odores, até ao 

momento da tarefa estar concluída. 

 

Nas 24 horas antes da tarefa: 

 

 NÃO DEVES comer alho; 

 NÃO DEVES comer alimentos picantes; 

 NÃO DEVES fumar nada (e.g., cigarros, charutos, marijuana); 

 NÃO DEVES beber bebidas alcoólicas; 

 NÃO DEVES abrir o teu kit até a altura do teu duche matinal e, quando abrires o 

zip-bag para tirar os discos de algodão, deves voltar a fechá-lo imediatamente; 

 Por favor, APONTA o nome da medicação que estás a tomar atualmente (sejam 

medicamentos prescritos, suplementos vitamínicos ou outros) porque vais precisar de 

indicá-los no dia da tarefa de recolha de odores, no caso de os tomares; 

 As mulheres deverão SABER o nome da pílula que tomam (se a tomarem) e os 

dias do seu ciclo menstrual (dias da menstruação). 
 

Guia de Instruções (II) 

Quando acordares, toma um duche. Deves lavar o teu corpo APENAS com o gel que 

te foi fornecido (NÃO USES outro produto além do gel). Depois do banho, NÃO coloques 

desodorizante, perfume ou água-de-colónia, e NÃO USES nenhum hidratante ou loção 

corporal perfumados. Abre o teu kit, e coloca o disco identificado com a palavra 

“esquerda” na tua axila esquerda, e o disco identificado com a palavra “direita” na tua axila 

direita. Para fixar os discos, usa a fita adesiva que te foi fornecida, de forma que:  

a) O lado absorvente do disco esteja sob a tua axila,  

b) O disco esteja centrado na área da tua axila onde transpiras mais,  

c) O disco esteja colocado o mais junto possível da tua axila e de forma segura (usa a 

fita médica que está no kit). 
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Imediatamente após colocares e segurares os discos nas tuas axilas, veste a t-shirt 

branca por cima. Fecha imediatamente o teu saco. Veste roupas lavadas por cima da t-

shirt. APONTA na parte exterior do saco, no autocolante branco, a hora exata em que 

colocaste os discos nas axilas. NÃO faças exercício físico antes ou durante a recolha de 

odores. 

 
 

NOTAS: 

É muito importante que prestes atenção à diferença entre os dois lados de cada disco: 

um lado é absorvente (destinado a ser pressionado contra a pele) e o outro lado é de 

plástico ou adesivo (e está identificado com as palavras “esquerda” e “direita”). Assegura-

te que o lado absorvente está em contacto com as tuas axilas. 

É importante que tentes colocar o disco na área da tua axila onde transpiras mais.  

Vais usar estes discos até finalizares a tarefa, por isso, eles deverão estar cuidadosa e 

seguramente colocados. 

Depois de finalizares a tarefa, ser-te-ão dadas instruções de como procederes para 

concluir a colaboração neste processo de recolha de odores. 

 

Guia de Instruções (III) 

Para receberes a tua recompensa pela participação neste estudo, segue estas 

instruções cuidadosamente e regressa ao laboratório, entregando o material usado a uma 

das responsáveis pela recolha. 

 

1. Vai à casa de banho e lava as tuas mãos com o gel fornecido no teu kit. Limpa-as à 

toalha que tens no kit. 

2. Tira a t-shirt mas NÃO a mistures com o zip-bag onde vais colocar os discos.  

3. Retira os discos das tuas axilas mas, durante este processo, tenta não tocar na 

superfície do disco que esteve em contacto com a tua pele. Não removas a fita adesiva 

para não danificar os discos. Coloca-os “face-a-face” (de forma a que as duas superfícies 

que estiveram em contacto com a tua pele estejam pressionadas uma contra a outra). Abre 

o zip-bag, coloca-os lá dentro e volta a fechá-lo.  

4. Regressa ao laboratório e entrega os discos dentro do zip-bag; a t-shirt (num saco à 

parte); e a garrafinha do gel de banho vazia. 
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ANEXO 2 
 

Anexo 2. Restrições para os participantes das tarefas experimentais. 

 

 

Os participantes das tarefas experimentais tinham um conjunto de regras que deviam 

seguir no dia tarefa. A saber: 

 

Regras Motivo(s) 

 

Não colocar perfume no dia da tarefa. 

 

Não interferir com os odores que ia cheirar 

durante a tarefa experimental. 

 

Na hora que antecedia a tarefa, não 

podiam:  

 Fumar 

 Beber café 

 Comer rebuçados 

 Mascar chicletes 

 

É sabido que estes comportamentos afetam 

imediatamente o sistema olfativo. Uma vez 

que o olfato e o paladar têm uma ligação 

direta, era necessário controlar o consumo 

de substâncias/ alimentos ativos que teriam 

interferência com a capacidade olfativa. 

  

Não estar/ ser doente (e.g., gripes, 

constipações, asma, bronquite) 

Se no dia da tarefa o participante estivesse 

doente, seria agendada uma nova data.  

Se o participante tivesse doença respiratória 

crónica, teria que ser substituído. 
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ANEXO 3 
 

Anexo 3. Questionário socio-demográfico. 

Questionário 
Demográfico e de Saúde 

 

Por favor, responde às seguintes questões com sinceridade. Os dados recolhidos são 

confidenciais e, em momento algum, serão divulgados. 

 
 

1. Em relação às regras que te foram dadas: 

a. Fumaste, bebeste álcool, café, comeste pastilhas ou rebuçados? Sim __ Não __ 

b. Estás a usar perfume, loção corporal ou outro produto perfumado? Sim __ Não __  

 
 

2. Idade: ______________  

3. Sexo: Masculino __ Feminino __ 
 

4. Lateralidade: Dextro(a) __ Canhoto(a) __ Ambidextro(a) __ 
 

5. Qual é a tua Língua Materna? _________________ 

 
 

6. Tens algum problema de saúde? Em caso afirmativo qual ou quais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. Estás a tomar alguma medicação (medicação prescrita, suplementos vitamínicos 

ou outros)? Indica os nomes dos medicamentos que estás a tomar. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

8. Tens algum problema respiratório crónico (e.g., asma, bronquite)? Se sim, 

indica qual. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. Tens alguma dificuldade ou problema em relação ao teu olfato? Se sim, indica 

qual. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. És fumador(a)? Se sim, quantos cigarros fumas por dia e com que frequência? 

__________________________________________________________________________ 

 
 

11. Qual é a tua orientação sexual? 

__________________________________________________________________________ 

 

Apenas para as mulheres: 

 

12. Suspeitas de que possas estar grávida? Sim __ Não __ 

13. Já alguma vez estiveste grávida ou deste à luz? Sim__ Não__ 

14. Estás a usar atualmente algum contracetivo oral (pílula)? Sim__ Não __ 

* Se sim, qual a marca? _________________ 

15. Qual foi o primeiro dia da tua menstruação mais recente? _______________ 

16. Qual é a duração (média) do teu ciclo menstrual? 

 _________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 
 

Anexo 4. Escala Visual Analógica 

 
Escala Visual Analógiva (VAS) 

 

ID: __________________ 

DATA:   ______________ 

 

 

 

NÍVEL DE STRESSE 
Indica, colocando um traço na linha, qual é o seu nível de stresse neste momento. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nada stressado (0) 

Muito stressado (10) 
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ANEXO 5 
Anexo 5. Escalas de Avaliação do filme. 

 

 

ID ____________ 

 

 

Escalas de avaliação do filme 

 

Por favor avalie o filme que acabou de assistir nas três características abaixo 

indicadas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Nada 

Vívido (0) 

Muito 

Vívido (10) 

Muito 

Agradável (10) 

Nada 

Agradável (0) 

Muito 

Ativador (10) 

Nada 

Ativador (0) 



218 
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ANEXO 6 
Anexo 6. Escalas de avaliação do filme (emoções).  

 

Escalas de avaliação do filme (emoções). 

Por favor avalie o nível que sente para cada uma das emoções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada 

irritado (0) 

Muito 

irritado (10) 

Nada 

aborrecido (0) 
Muito 

aborrecido (10) 

Nada 

afrontado (0) 
Muito 

afrontado (10) 

Nada 

enraivecido (0) 

Muito 

enraivecido (10) 

Nada 

feliz (0) 

Muito 

feliz (10) 

Nada 

triste (0) 

Muito 

triste (10) 

Nada 

empático (0) 
Muito 

empático (10) 

Nada 

enojado (0) 

Muito 

enojado (10) 
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Nada 

assustado (0) 

Muito 

assustado (10) 

Nada 

ansioso (0) 

Muito 

ansioso (10) 

Nada 

aliviado (0) 

Muito 

aliviado (10) 

Nada 

chateado (0) 

Muito 

chateado (10) 

Utilize este espaço para acrescentar alguma emoção que tenha sentido e que não tenha 

sido descrita, assim como algumas observações que achar pertinentes. 

Não sinto nada________ 
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ANEXO 7 
Anexo 7. Folha de resposta. 

 

 

Folha de resposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem à sua frente cinco odores corporais diferentes. Sabendo que o odor a que esteve 

exposto durante o vídeo pode estar ou não presente no alinhamento, coloque uma cruz (X) 

à frente da sua escolha. 

 

Odor 1____________ 

Odor 2____________ 

Odor 3 ____________ 

Odor 4 ____________ 

Odor 5____________ 

Não está presente _____ 

 

 

Comentários que queria fazer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odor 

1 

Odor 

2 

 

Odor 

3 

 

Odor 

4 

 

Odor 

5 
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ANEXO 8 
Anexo 8. Escala de confiança. 

 

 

Escala de Confiança 

 

 

Depois de ter efetuado o reconhecimento do odor, indique o seu nível 

de confiança em relação à identificação/ resposta que deu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nada confiante Muito confiante 



224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 

 

ANEXO 9 
Anexo 9. Escalas de avaliação dos odores. 

 

Avaliação dos odores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada 

agradável (0) 

Muito 

agradável (10) 

Nada 

familiar (0) 

Muito 

familiar (10) 

Nada 

intenso (0) 

Muito 

intenso (10) 

Nada 

atrativo (0) 

Muito 

Atrativo (10) 

Nada 

ativador (0) 
Muito 

ativador (10) 

Nada 

distinto (0) 

Muito 

distinto (10) 


