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RESUMO 

 

O estudo da estimativa de idade tem como finalidade auxiliar na descoberta 
idade média de um indivíduo, estando ele, vivo ou morto. O presente estudo teve 
como principal objetivo, avaliar a aplicabilidade do método de estimativa de idade 
proposto por Kvaal et al. (1995), a partir de radiografias panorâmicas, em adultos 
brasileiros. Para isso, foram feitas medidas no dente e na polpa através do 
programa ImajeJ, em 50 radiografias panorâmicas digitais, sendo escolhido para 
as análises os caninos hígidos superiores e inferiores de cada indivíduo. Após a 
obtenção dos valores, foi aplicada na fórmula proposta pelo método de Kvaal et 
al. (1995), para a obtenção da idade estimada. A concordância 
intraexaminadores indicou um coeficiente de correlação intraclasse quase que 
perfeito com o valor de p igual a 0,9998. Os resultados mostraram uma média 
da diferença entre idade real e estimada de 3,77 anos. Conclui-se que o método 
de Kvaal et al. (1995) para estimativa de idade em indivíduos adultos em 
radiografias panorâmicas digitais, mostrou uma tendência a subestimação da 
idade real na população estudada.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Identificação humana, Método de Kvaal, Estimativa de 

idade. 

 

ABSTRACT 

 

The study of age estimation aims to assist in the discovery of the average age of 

an individual, whether he is alive or dead. The main objective of the present study 

was to evaluate the applicability of the age estimation method proposed by Kvaal 

et al. (1995) based on panoramic radiographs in Brazilian adults. To this end, 

tooth and pulp measurements were made using the ImajeJ software on 50 digital 

panoramic radiographs, and the upper and lower healthy canines of each subject 

were chosen for the analyses. After obtaining the values, the formula proposed 

by the method of Kvaal et al. (1995) was applied to obtain the estimated age. 

Intra-examiner agreement indicated an almost perfect intraclass correlation 

coefficient with a p value of 0.9998. The results showed a mean difference 

between the actual and estimated age of 3.77 years. It can be concluded that the 

Kvaal method for age estimation of adult subjects in digital panoramic 

radiographs showed a tendency to underestimate the real age in the studied 

population.  

 

KEY-WORDS: Human Identification, Kvaal Method, Age Estimate.
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1. INTRODUÇÃO  

 

Identificação é o conjunto de métodos utilizados para individualizar uma 

pessoa ou objeto, podendo ser realizada por técnicos treinados da área judiciária 

ou policial, ou por profissionais com conhecimentos díspares e específicos na 

área biológica medicolegal ou odontolegal (CARVALHO et al., 2009). Em muitos 

casos é necessário o auxílio de um perito para estabelecimento de uma 

identidade desconhecida e/ou em uma investigação criminal, tendo destaque: 

identificação de corpos em decomposição, desastres em massa, ossadas, 

imputabilidade penal, circunstâncias advindas da imigração, adoção e pessoas 

sem documentação válida de identificação (GADELHA et al., 2019).  

Rotineiramente são feitos reconhecimento visual de vestimentas e de 

objetos pessoais; de impressões digitais; análises de DNA; investigação médica, 

esquelética, sorológica, cabelos e dentes. Outros métodos envolvem impressões 

dos lábios e análises específicas de peculiaridades morfológicas da dentição. 

Nesses casos são usados achados ante-mortem comparados com os post-

mortem. Em especial nas situações de queimadura ou mutilação, pode-se lançar 

mão da odontologia legal, área de atuação que se torna de extrema importância 

nessas situações. Isso se torna possível por conta da alta resistência da 

estrutura dentaria às influências externas (SALES; VILLALOBOS, 2018).  

Atualmente a odontologia legal juntamente com os a radiologia forense 

tem sido de suma importância não só para a identificação de vítimas, mas 

também para auxiliar na estimativa de idade em crianças e adultos (ROH et al., 

2018; CORLETT et al., 2015). 

 A estimativa de idade em humanos vivos tem uma determinada limitação 

pelo fato de realizar observações histológicas dos dentes. Diante disso, têm sido 

feito propostas de métodos de estimativa, que utilizam observações 

radiográficas da deposição de dentina secundária, esta pode ser avaliada, tanto 

por exame histológico quanto por radiográficos. Existem também métodos de 

estimativas no qual é necessário a extração dentária, nesses casos não é 

recomendado o estudo em pessoas vivas e, por isso, tem sido desenvolvido 

técnicas para estimativa de idade não invasivas (ROH et al., 2018). Em crianças 
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esses estudos são feitos através de uma radiografia, avaliando o estágio de 

desenvolvimento dos germes dos dentes permanentes (CORLETT et al., 2015). 

O estudo da estimativa de idade pode ser utilizado com diversas 

finalidades sendo elas para auxiliar indivíduos refugiados a estabelecer sua 

identidade pessoal, benefícios sociais, direitos contratuais, criminais, acusação 

e imigrações sem documentos (ROH et al., 2018). Por tanto os métodos de 

estimativa de idade por ser um estudo recente que está tomando grandes 

proporções, a união de duas grandes áreas da odontologia, que é a radiologia e 

a odontologia forense a favor da identificação de pessoas, auxiliando em 

processo de adoção e muitos outros casos, gera uma necessidade para que 

esse estudo alcance melhorias e aperfeiçoamentos em suas técnicas.  

Em 1995, Kvaal et al. relataram um método para estimar a idade 

cronológica em adultos com base na relação de idade e tamanho da polpa, 

usando radiografias periapicais (MIRANDA et al., 2020; MARROQUIN, 2017).  

 O objetivo desse trabalho foi avaliar a aplicabilidade do método de 

estimativa de idade proposto por Kvaal et al. (1995), a partir de radiografias 

panorâmicas, em adultos brasileiros. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

A identificação humana é a área responsável por distinguir as 

características e peculiaridades individuais de cada ser humano através de um 

estudo constituído de várias etapas com objetivo de possibilitar a identificação. 

Para a área forense a identificação humana é de grande importância, tanto por 

razoes legais quanto humanitárias, podendo o processo de identificação ser 

iniciado mesmo antes de ser definida a causa da morte (GRUBER; KAMEYAMA, 

2001; CORRADI et al., 2017). 

Com o passar dos anos a odontologia forense vem fazendo uso de 

diversos meios para estudo da identificação, podendo ser realizado em pessoas 

vivas ou mortas. Contudo Gadelha et al. (2019) dizem que a identificação 

humana é um dos pilares da odontologia forense, se tornando algo rotineiro para 

o perito odontolegista, por isso no caso de identificação da pessoa morta pode 

ser feito um estudo a base de exames odontológicos ante-mortem e compará-

los com o post-mortem. Essas situações geralmente são advindas de acidentes 
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catastróficos, incêndios, pessoas  desaparecidas, em casos em que não se há 

possibilidade de identificar o indivíduo por outros métodos.  Já em casos de 

pacientes vivos, podem ser feitos exames com intuito de avaliar a estimativa de 

idade muitas vezes utilizado como auxílio para indivíduos imigrantes que 

chegaram ao país sem documentação (ZANETTI, 2014).  

 

2.1 ODONTOLOGIA FORENSE  

 

A odontologia forense é definida pela resolução CFO-185/93, como 

especialidade odontológica cujo seu objetivo precede pesquisas de fenômenos 

psíquicos, físicos, químicos e biológicos que afetaram ou pode afetar o indivíduo, 

gerando dúvidas relacionada a sua identidade. 

De acordo com Bönecker (2015) é uma área quem vem se tornando de 

grande abrangência em âmbito forense e pode estar associada a uma 

diversidade de assuntos, na elaboração e análise de registros odontológicos que 

possa auxiliar em uma identificação e na estimativa de idade. 

Segundo Trevisol et al. (2021) os métodos empregados pela odontologia 

forense se tornaram essenciais em função da resistência dos dentes e das 

restaurações a fatores externos, mantendo conservada as características 

individuais. 

De acordo com Silva e Veiga (2012) o odontolegista não deve se restringir 

apenas a cavidade oral e assim avaliar toda região de cabeça e pescoço. Por 

isso vale ressaltar a importância de manter arquivado todos os documentos e 

exames de seus pacientes. 

 

 2.1.1 Estimativa de idade 

 

A odontologia é considerada uma das áreas mais requisitadas, quando o 

assunto é estimativa de idade. Contudo existem diversos procedimentos e 

técnicas que podem ser utilizados nesses estudos, sendo eles bioquímicos, 

histológicos e radiográficos (GADELHA et al., 2019). 

Segundo Black, Aggrawal e James (2010) antigamente os militares 

utilizavam a erupção do segundo molar para se basear em quando os indivíduos 
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estariam em uma idade aproximada que os permitiam está de prontidão para os 

serviços militares. 

De acordo com Corlett et al. (2015) a estimativa de idade vem ganhando 

espaço no meio social, se tornando um fator de suma importância para as 

investigações forenses. Estimar idade de um indivíduo apesar de ser uma 

pesquisa considerada com maior grau de dificuldade, tem gerado muito interesse 

em diversas áreas. 

A estimativa de idade é considerada um exame complexo, por isso há 

necessidade de ser realizado um estudo multidisciplinar com a ideia de obter 

uma média na idade cronológica ou um intervalo próximo (SILVA et al., 2008). 

O fato de que os dentes são as estruturas mais firmes do corpo humano 

e resistente a influências externas, pois conseguem suportar condições em que 

são expostas a longos períodos post-mortem, são excelentes indicadores de 

estimativa de idade (VIEIRA et al., 2016). 

Em muitos casos os odontolegistas se baseiam no grau de calcificação 

dentária gerada pela deposição de dentina secundária, que pode ser observada 

através de radiografias. Essas características são avaliadas em estudo onde os 

indivíduos são adultos e se encontram com a formação completa dos dentes 

(GADELHA et al., 2019). 

Segundo Zanetti (2014) o estudo da estimativa de idade vem se tornando 

uma área de grande abrangência, por isso tem surgido diversas técnicas, 

auxiliando os profissionais nas suas pesquisas sobre esse assunto, podendo 

também ser utilizada mais de uma técnica para que se tenha uma maior 

fidedignidade ao resultado do exame.  

 

2.1.1.2 Método de Kvaal  

 

Ao longo da vida a câmara pulpar vem sofrendo alterações em sua 

estrutura, que é decorrente da deposição de uma camada de dentina secundária, 

resultando na sua diminuição. Essa alteração acaba se tornando guia para 

indicação da idade cronológica do indivíduo, estudo esse que pode ser realizado 

através de exames morfológicos e radiográficos. As técnicas realizadas através 

de exames radiográficos não são invasivas e por isso se tornam possível avaliar 

indivíduos vivos, mortos e até cadáveres (LANDA, 2009). 
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Kvaal et al. (1995) trouxeram um método de estudo baseado na deposição 

de dentina secundaria, onde a estrutura dentaria era avaliada através de 

radiografias periapicais, são avaliados dentes unirradiculares e de preferencias 

6 unidades, sendo elas 3 da maxila e 3 da mandíbula. 

Alguns autores como Landa et al. (2009), Bosmans et al. (2005) e Miranda 

et al. (2020) fizeram esse estudo utilizando o método original de Kvaal et al. 

(1995), porém com exames de radiografias panorâmicas. Foram selecionados 

para esses estudos paciente com idades e sexos variados. Porém, muitos 

elementos dentários foram excluídos das pesquisas por falta de nitidez, e por 

sobreposição de estruturas adjacentes as unidades dentarias. Lembrando que 

dentes onde se encontra em algum processo patológico que pudesse interferir 

na avaliação, impactados, aqueles onde a imagem não está adequada para 

avaliação, pacientes grávidas e portadores de algum distúrbio que causasse 

alteração no desenvolvimento dentário foram excluídos, diminuindo a quantidade 

de dentes avaliados por enes estudos. 

No estudo realizado por Landa et al. (2009) utilizando o método de Kvaal 

et al. (1995) foi feito a avaliação do comprimento, larguras e medidas dos dentes, 

da câmara pulpar e da polpa. O estudo mostrou excelentes resultados de 

correlação intraobservador para as avaliações dos caninos, primeiros pré-

molares e para os três dentes inferiores avaliados. Porém quando feito o cálculo 

de regressão com as fórmulas de Kvaal não foi possível confirmar a 

reprodutibilidade do método original em panorâmicas digitais, em função da 

baixa correlação com a idade cronológica. 

Mittal et al. (2016) realizaram um estudo também baseado na técnica de 

Kvaal. Os indivíduos que participaram do estudo variaram de sexo feminino e 

masculino e com idades variando entre 14 e 60 anos. Foram avaliados dentes 

na maxila e na mandíbula de cada indivíduo. Foi concluído que a idade estimada 

de acordo com os métodos de regressão de Kvaal, subestimou 

significativamente a idade cronológica, não sendo eficaz para os indivíduos 

avaliados. 
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3. METODOLOGIA 

 

A amostra foi composta por 50 radiografias panorâmicas, de indivíduos 

adultos, divididos igualmente quanto ao sexo (masculino e feminino) e com idade 

superior a 19 anos. Participaram do estudo somente indivíduos que possuíam 

os dentes selecionados para pesquisa hígidos. Sendo assim, os pacientes que 

apresentaram tratamento endodôntico, que tinham algum tipo de prótese, 

aparelho ortodôntico, dentes com restaurações, giroversão acentuada, cárie e 

ou dente com desgaste excessivo foram excluídos. Para realizar a análise dos 

dentes foram utilizadas radiografias panorâmicas coletadas no arquivo da Clínica 

de Odontologia da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana – UNEF.  

 

3.1 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

A realização das estimativas de idade ocorreu com o auxílio do programa 

ImajeJ versão 1.51, onde foram feitas as medições propostas por Kvaal et al. 

(1995) nas radiografias panorâmicas. Foram avaliados os caninos direito e 

esquerdo na maxila (13 e 23)  e na mandíbula (43 e 33). 

As medidas realizadas foram: o comprimento do dente (T), comprimento 

da polpa (P), comprimento da raiz (R) e as larguras da raiz e da polpa em três 

níveis variados, na junção cemento-esmalte (nível A), em ¼ do comprimento da 

raiz a partir da junção cemento-esmalte (nível B), entre a junção cemento-

esmalte e o ápice da raiz (nível C).   

Os resultados foram aplicados nas equações de estimativa de idade 

propostas por Kvaal et al. (1995) e foram calculados diferentes proporções para 

cada dente: Comprimento da polpa / comprimento da raiz (P); comprimento da 

polpa / comprimento do dente (R); comprimento do dente / comprimento da raiz 

(T); largura da polpa / largura da raiz na junção cemento-esmalte (A); largura da 

polpa / largura da raiz a meio do comprimento da raiz (C); largura da polpa / 

largura da raiz entre o nível C e A (B); valor médio de todas as proporções 

excluindo T (M); valor médio das proporções B e C (W); valor médio das 

proporções P e R (L). A fórmula foi baseada nos valores de M - WL (valor médio 

das razoes B e C (W) menos o valor médio de P e R (L)).  
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Figura 1. Medidas a realizadas de acordo com Kvaal et al. (1995): comprimento máximo do dente 

(T), comprimento da raiz (R), comprimento máximo da polpa (P), largura da raiz e da polpa na 

junção cemento-esmalte (A), largura da raiz e da polpa em ¼ do comprimento radicular a partir 

da junção cemento-esmalte (B), largura da raiz e da polpa entre a junção cemento-esmalte e o 

ápice da raiz (C). 

 

3.2 FASE DE CALIBRAÇÃO 

 

 Antes de iniciar a análise das radiografias do estudo, as examinadoras 

foram submetidas a um período de aprendizagem e aprimoramento da técnica 

conforme as instruções metodológicas dos autores do método. Após 

comprovação da concordância intra-examinadores, todas as radiografias 

panorâmicas foram analisadas. 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para fase da calibração, utilizou-se o coeficiente de correlação 

intraclasse. Na análise da amostra total, os dados foram analisados no software 

R (versão 4.1.2), onde foi realizada uma análise descritiva (frequência 

absoluta/relativa, mediana e quartis) com a finalidade de identificar as 
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características gerais e específicas da amostra estudada. Para verificar a 

normalidade da distribuição dos dados utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk e 

análise da simetria e achatamento da curva da distribuição. 

Para identificar a existência de diferenças significativas entre a idade real 

e a idade estimada utilizou-se o teste t-Student para amostras emparelhadas. 

Foi calculada a correlação intraclasse para identificar a concordância entre as 

idades avaliadas. O nível de significância foi de 5%. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo atendeu ao disposto na Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde nº466/12 (BRASIL, 2012), que regulamenta a ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), com o CAAE nº 

39073620.5.0000.0053. 

 

3. RESULTADOS 

 

A concordância intraexaminadores evidenciou um coeficiente de correlação 

intraclasse quase perfeito com valor de p igual a 0,9998. Para esse estudo, quando 

comparada a idade estimada com a idade cronológica, foram obtidos ótimos 

valores de concordância, para a primeira e segunda analise respectivamente. 

A média da idade real para as 50 radiografias analisadas foi de 

aproximadamente 34,48 anos, com valor mínimo de 20 e máximo de 24,90. Em relação 

a idade estimada houve uma tendência a estimativa de idade de valores superiores aos 

da idade real, com média de 38,26 e valores variando entre 49,40 e 58,10 (quadro 2). 

Quadro 1. Distribuição de sexo e idade 

Faixa etária Mulheres Homens Total 

19 – 29 8 8 16 

29 – 39 11 10 21 

39 – 49 5 5 10 
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49 - 60 2 1 3 

 

Quadro 2. Estimativa de idade pelo método Kvall et al. (1995), Feira de Santana – Ba, 

2021. 

Idade 
Média 

Mínimo Máximo Desvio 

Padrão 
N 

Idade real 34,4884 20,00 24,90 9,02527 50 

Idade 

estimada 
38,2600 

49,40 58,10 
5,68166 50 

 

 Quando analisada a média das diferenças entre a idade real e a idade estimada 

pelo método, manteve-se a tendência de estimativa de valores maiores que a idade real, 

com média de aproximadamente 3,77 anos e intervalo de confiança variando entre 1,05 

e 6,49, evidenciando uma diferença entre idade real e estimada estatisticamente 

significante (p=0,008) (Quadro 3). 

Quadro 3. Diferença das médias entre idade real e idade estimada pelo método 

Kvall et al. (1995), Feira de Santana – Ba, 2021. 

Estimativa de idade 

Média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença Significância 

Inferior Superior 

 

Idade real - Idade 

estimada 

-3,77160 -6,49257 -1,05063 ,008 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Nos últimos anos a estimativa de idade vem ganhando espaço no âmbito 

forense, ajudando no estabelecimento da idade média de um indivíduo. Nesse 

sentido, os dentes têm sido grandes aliados nesse processo.  
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Kvaal et al. (1995) desenvolveram um método para estimativa de idade 

se baseando em medidas de altura e largura do dente e da câmara pulpar 

através de radiografias periapicais, onde foram realizadas um total de nove 

medidas em cada dente analisado. Neste trabalho, optou-se pela utilização de 

radiografias panorâmicas, por estas possibilitam a visualização mais ampla dos 

dentes e estruturas adjacentes, além de ser um tipo de radiografia muito 

solicitada pelos cirurgiões-dentistas, o que amplia a possibilidade de sua 

utilização com finalidades forenses. 

Para minimizar possibilidade de erros, optou-se pela realização da 

calibração das examinadoras. Para Fernandes et al. (2016),  esse é um processo 

de extrema importância, pois capacita as mesmas a fazerem de forma fiel todas 

as etapas do estudo, evitando qualquer tipo de alteração no resultado. O 

processo de calibração dos examinadores garante que haja uma 

reprodutibilidade observacional da classificação da variável estudada, para que 

as variações nas medições possam ser minimizadas. Isso é necessário para que 

haja uma padronização nas informações obtidas pelos examinadores. Na fase 

inicial de calibração do presente estudo, mostrou uma concordância intra-

examinadores de 0,9998. Segundo McBride (2005) valores superiores à 0,99 

representam uma concordância intra-examinadores quase perfeita.  

Sobre a aplicabilidade do método em estudos anteriores, com radiografias 

panorâmicas, Landa et al. (2009) e Perez (2020) apresentaram duas pesquisas 

que resultaram em baixa correlação entre a idade cronológica e idade real, com 

tendência a superestimação da idade, com diferença entre idade real e estimada 

variando entre 2,07 e 6,76. No presente estudo os valores foram considerados 

superiores entre 1,05 e 6,49 evidenciando também superestimação da idade 

real.  Já no estudo realizado por Mittal et al. (2016) e Roh et al. (2018), também 

apresentaram diferenças significativas nos valores, porém subestimando a idade 

cronológica do indivíduo.  

No presente estudo, a diferença média entre idade real e estimada foi de 

3,77 anos. Considerando que a maioria dos métodos de estimativa de idade 

fornecem uma faixa etária média de diferença de 5-6 anos, o resultado deste 

trabalho traz resultados promissores para utilização do método na rotina dos 

serviços de antropologia forense nos Institutos Oficiais de Perícia. Entretanto, é 

importante ressaltar que a indicação do método, em indivíduos jovens, como na 
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primeira faixa etária definida nesse estudo (19-29 anos) deve ser feita com 

cautela, considerando que a maioridade penal no Brasil é de 18 anos. 

No estudo original, Kvaal et al. (1995) relatam que a quantidade de dentes 

examinados e a técnica radiográfica utilizada diminuem as margens de erro na 

estimativa. Já um estudo realizado em chineses (LI et al., 2019), mostrou que 

independente do número de dentes medidos ou da técnica radiográfica utilizada, 

todos os valores foram significativamente inferiores, resultando uma tendência 

de subestimar a idade cronológica.  

Erbudak et al. (2012), avaliaram seis unidades dentárias e não obtiveram 

correlação significativa entre a idade cronológica e as razões calculadas, 

produzindo variados resultados e trazendo uma baixa correlação para a idade 

estimada, ao contrário do observado por Lindinwala e Shah (2013), Chandan et 

al. (2020) e Bosmans et al. (2005) que trouxeram resultados positivos em seu 

estudo.  Esses autores complementam  ainda que há a possibilidade de 

reproduzir o método original proposto por Kvaal et al. (1995), em radiografias 

panorâmicas digitais, desde que sejam seguidos todos os protocolos de seleção.  

No presente estudo, optou-se pela utilização de quatro unidades dentárias 

e apesar de alguns autores (ERBUDAK et al., 2012; LI et al., 2019),  relatarem 

diferença significativa quando altera a quantidade de dentes avaliados, os 

valores das medidas foram bem próximos aos obtidos por Bosmans et al. (2005). 

Além dos estudos realizados em panorâmicas digitais, podem também ser 

realizados em tomografias computadorizadas. Pires (2019), avaliou com o 

método Kvaal et al. (1995), oito unidades dentárias e observou que houve uma 

discrepância visível entre a idade real e estimada tanto para o corte coronal 

quanto para o sagital.  Gadelha et al. (2019), mostraram que as medidas da 

câmara pulpar, realizadas em tomografias computadorizadas, apresentam 

aplicabilidade moderada para estimar a idade, devido aos baixos coeficientes de 

determinação obtidos.  

Apesar dos resultados variados em relação a confiabilidade do método de 

estimativa de idade proposto por Kvaal et al. (1995), o presente estudo quando 

comparado com os demais mostrou resultados promissores para as médias de 

idade real e idade estimada, na população adulta. Entretanto, para aplicação do 

método, se faz necessário a calibração dos examinadores, a seleção criteriosa 

das unidades e das radiografias a serem avaliadas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o método de Kvaal et al. (1995)  para estimativa de idade 

em indivíduos adultos em radiografias panorâmicas digitais, mostrou uma 

tendência a superestimação da idade real na população estudada. O presente 

estudo mostrou que o método de Kvaal et al. (1995) pode ser reproduzido em 

radiografias panorâmicas, desde que as imagens tenham uma boa qualidade e 

a técnica seja reproduzida com fidelidade. 
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ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 

 

 



24 
  

 
 

 



25 
  

 
 



26 
  

 
 



27 
  

 
 



28 
  

 
 

 

 

 

 

 



29 
  

 
 

ANEXO II -  AUTORIZAÇÃO PARA DEFESA 

 

 


