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RESUMO 
 

FERREIRA, N. G. Investigação de adulterantes em amostras de cocaína 

apreendidas na região de Araçatuba no período de 2014 a 2015. 2018. 69f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

A alta prevalência de uso de cocaína, e o alarmante número de apreensões 

do entorpecente, trazem à tona a necessidade de se explorar novas formas de 

combate ao tráfico. A investigação dos componentes presentes nas amostras 

apreendidas tem sido bastante explorada, pois. para chegar ao consumidor final, a 

cocaína “de rua”, além das etapas básicas de obtenção, muitas vezes é também 

submetida às etapas de adição de diluentes e de adulterantes. Sabendo-se que o 

maior número de laudos expedidos pelo Núcleo de Perícias Criminalísticas de 

Araçatuba é atribuído a exames relacionados com entorpecentes, e que para a 

cidade não há estudo a cerca dos componentes das amostras apreendidas de 

cocaína e suas referências geográficas, o presente trabalho teve por objetivo 

investigar os adulterantes presentes em 92 amostras de cocaína apreendidas na 

região de Araçatuba, no período de 2014 a 2015 empregando o método de extração 

líquido-líquido e análise por Cromatografia em fase Gasosa utilizando detector de 

Espectrometria de massas. Como resultado foram identificados, em ordem 

decrescente de recorrência, os adulterantes: cafeína, lidocaína, fenacetina, 

levamisol, carisoprodol, aminopirina, benzocaína metotrimeprazina e cloridrato de 

cetamina. Também foram identificados outros alcaloides como éster de 

metilecgonidina, cinamoilcocaínas e norcocaína. A maior parte das amostras 

analisadas demonstrou-se adulterada e em mais de 78% das amostras foi detectado 

o éster de metilecgonidina, substância formada a partir da pirólise, ou degradação 

térmica da cocaína. Foram elaborados mapas georreferenciados baseados nos sítios 

das apreensões, em que se pode visualizar que as mesmas ocorreram nas regiões 

periféricas das cidades abordadas, demonstrando a presença de três principais 

núcleos de densidade de apreensões, localizados na cidade de Araçatuba.  

 

Palavras-chave: Cocaína, Adulterantes, Araçatuba, Cromatografia em Fase Gasosa, 

Georreferenciamento.  
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ABSTRACT 

 

FERREIRA, N. G. Investigation of adulterants content in Araçatuba region seized 

cocaine samples between 2014 to 2015. 2018. 69f. Dissertation (Master). Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2018. 

 

 

The high prevalence of cocaine use, and its alarming number of seizures, shows the 

need to explore new tools for drug trafficking combat. Investigations about components 

presents in drug seized samples has been high explored, mainly because drug dealers 

used to add compounds on street cocaine, like diluents and adulterants. Knowing that 

the highest number of reports made on Núcleo de Perícias Criminalísticas de Araçatuba 

are related to narcotics, and that for this city there is no study about the components of 

the cocaine seized samples and its geographic references, the present work had the aim 

of investigating the adulterants present in 92 cocaine samples seized in the region of 

Araçatuba, from 2014 to 2015, using the method of liquid-liquid extraction and analysis 

by Gas Chromatography Mass Spectrometry. As a result, the adulterants identified: were 

caffeine, followed by lidocaine, phenacetin, levamisole, carisoprodol, aminopyrine, 

benzocaine methotrimeprazine and ketamine. Other alkaloids have also been identified 

as ecgonidine methy ester, cinnamoylcocaine and norcocaine. Most of the analyzed 

samples were adulterated and in more than 78% of them showed the presence of 

ecgonidine methyl ester, a compound formed from the cocaine pyrolysis, or thermal 

degradation. Georeferenced maps were made based on the seizure geographic 

coordinates, where it can be seen that they occurred in the peripheral regions of the 

cities, and the presence of three main seizure density areas, located in the city of 

Araçatuba. 

 

Keywords: Cocaine, Adulterants, Gas chromatography Mass Spectrometry, Araçatuba, 

Georreferencing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tráfico e o uso de drogas são recorrentes na vida da população, e geram 

prejuízos individuais, como os relacionados à saúde, decorrentes de toxicidade 

aguda, crônica, dependência, abstinência, overdose e até morte, e macrossociais, 

como os crimes contra o patrimônio e contra pessoa, relacionados aos 

compromissos financeiros e à manutenção de grupos de “crime organizado”, para 

os quais, o tráfico de drogas é um mercado representativo. O narcotráfico, 

portanto, se constitui num agravante da situação de violência e medo em que vive 

a população nos dias atuais. 

A cocaína é uma das drogas ilícitas mais usadas em todo o mundo (UNODC, 

2015), e o Brasil apresenta as maiores taxas de prevalência do seu uso nas formas 

aspirada e fumada, sendo um dos maiores mercados consumidores da droga 

(ABDALLA et al., 2014).  

Diante desse contexto, as ações antidrogas são objeto de estudo, debate e 

atualizações frequentes, e nos últimos anos, a identificação de substâncias 

possivelmente existentes nas drogas traficadas, vem sendo exploradas, com a 

finalidade de cruzar as informações químicas obtidas com outras informações de 

investigação policial, para se obter resultados sobre possíveis formações de 

quadrilha, e tentar estabelecer novas estratégias de repressão ao tráfico. No Brasil, 

esta tendência se concretizou com o projeto Pequi (Perfil Químico de Drogas) da 

Polícia Federal, que teve como principal foco a determinação dos adulterantes de 

cocaína, e relacionou o perfil obtido com as origens geográficas das amostras 

apreendidas (BOTELHO et al., 2014). Este projeto impulsionou outras pesquisas 

com foco nos solventes residuais em crack (GROBÉRIO, 2012), e nos diluentes 

adicionados em sal de cocaína (NEVES, 2013). 

Como tentativa de somar conhecimento e informações sobre os compostos 

encontrados em cocaína apreendida, o presente trabalho tem como objetivo 

investigar os possíveis adulterantes de amostras de cocaína apreendidas na 

região de Araçatuba, agrupando-as segundo as semelhanças das substâncias 

nela encontradas e relacionando os grupos obtidos com as origens geográficas 

das apreensões, para tentar auxiliar a polícia regional nas suas estratégias de 

inteligência de combate ao tráfico. 



2 
 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Legislação Brasileira 

 

O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, foi instituído 

no Brasil através da Lei nº 11.343/06, de 23 de agosto de 2006, e proíbe, em 

território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a 

exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas 

drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar.  

Esta diretriz define drogas como “substâncias ou produtos capazes de causar 

dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas 

periodicamente pelo Poder Executivo da União” (BRASIL. Lei nº 11.343/06, de 26 

de agosto de 2006), e para os casos em que tais listas não sejam atualizadas, 

estabelece que droga compreenda todas as substâncias entorpecentes, 

psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS 

(ANVISA) nº 344, de 12 de maio de 1998, em que, a cocaína está classificada na 

Lista F, das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil, e Sublista F1, das Substâncias 

Entorpecentes. (BRASIL. Portaria Nº 344/98, de maio de 1998). 

Não só os entorpecentes são proibidos no Brasil, mas também os produtos 

químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração dessas 

substâncias, como instaura a Lei nº 10.357, de 27 de dezembro de 2001, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.292, de 10 de junho de 2002, que “estabelece 

normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou 

indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias 

entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica”, 

que foram elencadas pela RDC nº 21/2010-ANVISA/MS, na sua lista D2, 

denominada “lista de insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de 

entorpecentes e/ou psicotrópicos”, de substâncias sujeitas a controle do Ministério 

Público, como por exemplo, acetona, clorofórmio, éter etílico, metil etil cetona, 

permanganato de potássio, dentre outras. 
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2.2. Cocaína 

 

2.2.1. Aspectos toxicológicos 

 

A cocaína (Figura 1), também conhecida como benzoilmetilecgonina, de 

nome IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemstry) methyl 

(1S,3S,4R,5R)-3-benzoyloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate, e 

de fórmula molecular C17H21NO4, (MORENO e GOODWUIN, 2016) é um dos 

alcalóides existentes nas folhas de plantas do gênero Erythroxylum (BORDIN 

2013, CHASIN E SILVA, 2014), o qual conta com aproximadamente 230 espécies 

de árvores tropicais e arbustos, destas espécies, aproximadamente 187 são 

nativas da região neotropical (parte sul da América do Norte e as Américas Central 

e do Sul), e o restante está distribuído em regiões tropicais da África e Madagascar.  

Apesar do grande número de espécies do gênero Erythroxylum, apenas 

quatro produzem teores significativos de cocaína, que são: Erythroxylum coca var. 

coca, Erythroxylum coca var. ipadu, Erythroxylum novogranatense var. 

novogranatense e Erythroxylum novogranatense var. truxillense. As folhas destas 

quatro variedades, são as conhecidas como “folhas de coca” e apresentam teores 

de alcaloides totais (cerca de 20 substâncias químicas diferentes) variando entre 

0,5% e 1,5% na folha seca, dos quais aproximadamente 75% são correspondentes 

à cocaína (DA SILVA, 2016). 

Figura 1: Estrutura molecular da cocaína (elaborada no ChemSketch versão 12.1). 
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A cocaína é uma substância estimulante e euforizante em decorrência do 

bloqueio da recaptação de dopamina, serotonina, e noradrenalina, no sistema 

nervoso central (SNC), provocando reforço positivo no centro de recompensa, fato 

este que pode levar à dependência (SAMHSA,1994). 

Diferentes vias de administração da droga são possíveis, como a pulmonar, 

mucosa, oral e intravenosa (MORENO e GOODWUIN, 2016). O cloridrato de 

cocaína, encontrado em forma de pó branco, é comumente auto- administrado por 

aspiração nasal. A cocaína base, encontrada nas cores de bege a castanha, na 

forma de pó, grânulos e pedra, é comumente fumada pura ou misturada com 

tabaco ou maconha (NEVES, 2013). 

Após absorvida, a cocaína será convertida em benzoilecgonina e éster de 

metilecgonidina pela colinesterase hepática e plasmática. Tanto a cocaína quanto 

os seus metabólitos podem atravessar a barreira placentária e afetar o 

desenvolvim0ento do feto por diferentes maneiras. Além disso, estudos sugerem 

que tais substâncias podem ficar estocadas na membrana placentária e no 

miométrio, fornecendo uma fonte contínua de exposição mesmo após o uso agudo 

pela mãe. Outro fator a se considerar é que o clearance no feto ocorre em taxa 

menor que na mãe, ou seja, a exposição aos efeitos negativos da cocaína e dos 

seus metabólitos pelo feto ocorre por maior tempo quando comparado à respectiva 

mãe usuária (MORENO e GOODWUIN, 2016). 

A exposição humana à cocaína pode causar danos ao SNC e ao sistema 

cardiovascular (SCV), que dependem da dose, da interação com outras 

substâncias, da via de administração, e da susceptibilidade individual. Em doses 

baixas, a intoxicação aguda causa euforia e agitação, enquanto que, em doses 

elevadas, causa hipertermia, náusea, vômito, dores abdominais, dores no peito, 

taquicardia, arritmia ventricular, hipertensão, ansiedade, agitação, alucinação e 

midríase. Esses efeitos podem ser seguidos de depressão do SNC com respiração 

irregular, coma, distúrbios cardíacos, colapso e morte. Já a intoxicação crônica, 

causa euforia, agitação psicomotora, idealização suicida, anorexia, perda de peso, 

alucinação e deterioração mental. Além disso, a abstinência pode levar à 

desordens psiquiátricas. (INCHEM, 1999). 
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2.2.2. Preparo Ilícito da Cocaína 

 

Segundo o relatório Recommended Methods for the Identification and Analysis 

of Cocaine in Seized Materials (Métodos Recomendados para a Identificação e 

Análise de Cocaína em Materiais Apreendidos), publicado em 2012 pela UNODC, 

os métodos de obtenção da cocaína a partir das folhas de coca podem variar, 

principalmente no que tange aos reagentes utilizados e suas quantidades, sendo 

que tais métodos seguem três etapas básicas, que são: extração da pasta base a 

partir das folhas de coca, purificação da pasta base e obtenção do cloridrato de 

cocaína a partir da cocaína base. 

Primeiro, ocorre a extração básica, em que as folhas são removidas das 

plantas e misturadas com água e cal, obtendo uma mistura alcalina, a esta mistura 

é adicionado querosene ou outro hidrocarboneto, para extrair a cocaína das folhas, 

podendo extrair também outros alcaloides e material ceroso. Posteriormente a 

fração orgânica é aquecida e logo resfriada, provocando a solidificação do material 

ceroso indesejado, e possibilitando a sua remoção. Assim, uma solução aquosa 

ácida (geralmente utilizando ácido sulfúrico) é adicionada à fração orgânica 

(querosene com alcaloides), para que o ácido converta a cocaína, da forma 

molecular para forma de sal (sulfato de cocaína, por exemplo), nesta etapa, a 

cocaína e outros alcaloides serão extraídos para a fase aquosa e o querosene é 

descartado. A fase aquosa é, em seguida, basificada com cal ou amônia, para 

que a cocaína retorne à sua  forma molecular, precipitando juntamente com 

alcaloides mais básicos e sais inorgânicos. O produto obtido nesta fase será, 

então, filtrado para se obter a pasta de coca (CHASIN E SILVA, 2014, UNODC 

2012), que normalmente apresenta coloração bege ou pardacenta e presença 

significativa de alcaloides como cis e trans cinamoilcocaínas. As etapas 

mencionadas neste parágrafo seguem ilustradas na Figura 2. 

 

Figura 2: Esquema da obtenção de pasta de coca a partir das folhas de coca. 
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Adaptado do método relatado pela UNODC, 2012. 

 

A técnica descrita no parágrafo e esquema (Figura 2) anteriores, pode ser 

substituída pela extração ácida, em que as folhas de coca são diretamente 

extraídas em solução de ácido sulfúrico, que irá converter a cocaína da sua forma 

molecular para a de sal (sulfato de cocaína). A cocaína na forma de sal migra para 

a fase aquosa, a mistura é filtrada, e à fração aquosa obtida é adicionado cal ou 

carbonato provocando a precipitação da pasta de coca. Esta pasta é novamente 

extraída com querosene, segundo o método descrito e ilustrado (Figura 2) 

anteriormente (UNODC, 2012). 

O segundo passo da obtenção da cocaína consiste na purificação da pasta em 

cocaína base, em que a pasta é redissolvida em ácido sulfúrico, e à mistura obtida 

é adicionado permanganato de potássio, que irá oxidar os isômeros de 

cinamoilcocaína e branquear o produto obtido. A solução é filtrada e ao filtrado, 

que contém sal de cocaína, é adicionada amônia para convertê-la à forma 

molecular, que se precipitará, caracterizando a coca base. Na coca base, além da 

cocaína, também se encontram outros alcaloides. Em seguida, a coca base é 

filtrada, lavada e seca (UNODC, 2012). As etapas mencionadas neste parágrafo 

FOLHAS DE COCA 

Água e Cal 

COCAÍNA NA SUA FORMA 
MOLECULAR (BASE) 

COCAÍNA MOLECULAR 
(BASE) E CERA NA 

FRAÇÃO ORGÂNICA 

Querosene 

SAL DE COCAÍNA MIGRA 
PARA FASE AQUOSA 

Solução aquosa ácida 

Cal ou amônia 

PRECIPITADO DE COCAÍNA 
MOLECULAR (BASE)  

Descarte das Folhas 

Descarte da Cera 

Descarte da Fração Aquosa 
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seguem ilustradas pela Figura 3.  

As cinamoilcocaínas, após a oxidação de suas duplas ligações pelo 

permanganato de potássio, são hidrolisadas para ecgonina, que é removida após 

a precipitação de cocaína base, por diferença de solubilidade (DA SILVA, 2016). 

 

 

Figura 3: Esquema da obtenção de coca base a partir da pasta de coca. Adaptado 

do método relatado pela UNODC, 2012 

 

O terceiro e último passo da produção é a conversão da coca base em 

cloridrato de cocaína. Nesta etapa a cocaína é dissolvida em éter dietílico, a 

solução obtida é filtrada e a ela é adicionado ácido clorídrico em acetona, que 

precipitará o cloridrato de cocaína. Em seguida, o cloridrato de cocaína é filtrado e 

seco (UNODC, 2012) e apresenta-se em forma de pó branco (DA SILVA, 2016). 

A droga popularmente conhecida como “crack”, é a forma mais comum de 

comercialização da cocaína base, e também pode ser produzido a partir do 

cloridrato de cocaína, quando este é aquecido em solução aquosa basificada, 

geralmente com uso de bicarbonato de sódio, até a formação de uma substância 

oleosa, que será resfriada, causando a precipitação da cocaína base em cristais 

de formato irregular, conhecido como “pedra” (GARCIA, 2014). 

Vale sublinhar aqui que as três formas de apresentação da cocaína obtidas 

PASTA DE COCA 

Ácido Sulfúrico 

SAL DE COCAÍNA 

SAL DE COCAÍNA, E 
OXIDAÇÃO DOS 
ISÔMEROS DE 

CINAMOILCOCAÍNA 

Permanganato de Potássio 

COCA BASE  

Amônia 

Descarte da Fração Sólida 
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pelo método descrito anteriormente, isto é, pasta, base e cloridrato, podem ser 

traficadas. (BORDIN, 2013, CHASIN E SILVA, 2014).  

 

 

2.2.3. “Cocaína de rua” 

 

 

A cocaína é um pó branco cristalino, sendo encontrada nas ruas com coloração 

variável, como branco, amarelada, bege, etc, apresentando cloridrato de cocaína, 

cocaína base livre, e outras substâncias, como impurezas, adulterantes e 

diluentes, por isso, raramente é composta 100% por cocaína (MAGALHÃES, et. 

al, 2013). Nela podem estar presentes os compostos naturais das folhas de coca, 

outros decorrentes do armazenamento e transporte, bem como diluentes e 

adulterantes propositalmente inseridos.  

Os compostos naturais são os naturalmente presentes na matéria prima, isto 

é, nas folhas de coca, que são extraídos juntamente à cocaína e não são 

totalmente eliminados durante os processos de purificação, como por exemplo, as 

cinamoilcocaínas, benzoilecgonina e metilecgonina. O padrão de compostos 

naturais é influenciado pelas condições climáticas da região e pelo tipo de solo 

onde a planta foi cultivada (DA SILVA, 2016). 

Subprodutos ou impurezas são os decorrentes do método de obtenção da 

cocaína a partir das folhas de coca, e das condições de armazenamento e 

transporte, como ácidos, bases, oxidantes, solventes, e alcaloides como a 

norcocaína (DA SILVA, 2016). 

Diluentes são substâncias propositalmente adicionadas para reduzir a 

concentração da cocaína ao aumentar o volume total da droga, sem contribuir com 

efeitos farmacologicamente ativos, como por exemplo, açúcares e carbonato de 

sódio (NEVES, 2013). 

Os adulterantes são substâncias chamadas de farmacologicamente ativas, por 

mimetizarem ou potencializarem os efeitos da cocaína, como por exemplo, 

cafeína, benzocaína, lidocaína, diltiazem, levamisol, procaína e fenacetina 

(EVRARDA et al., 2010, MAGALHÃES et al., 2013).  

Por tudo isso tem-se que a diversidade do perfil químico da cocaína ilícita está 

relacionada ao cultivo da planta original, ao método de obtenção, armazenamento 
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e transporte, sendo um potencial recurso explorado pelas forças de inteligência 

policial.  

A literatura mostra uma tendência crescente nos estudos acerca do perfil 

químico de cocaína apreendida (MAGALHÃES, 2013, PAWLIK, et al., 2015), e no 

Brasil o destaque para a linha de pesquisa deu-se a partir do Projeto PeQui, de 

autoria da Polícia Federal (GROBÉRIO, 2012), seguido de outros projetos 

coordenados pelo grupo, bem como de outros trabalhos independentes. 

 

 

2.2.4. Adulterantes de cocaína 

 

A UNODC publicou no ano de 2012 um relatório de métodos propostos para 

identificação e análise de cocaína em materiais apreendidos (Recommended 

methods for the Identification and Analysis of Cocaine in Seized Materials), em que 

constam que os adulterantes mais recorrentes são: benzocaína, fenacetina, cafeína, 

lidocaína, levamisol, procaína, cocaína, benzopinacolona (2,2,2-trifenilacetofenona), 

hidroxizina e diltiazem. Maldaner e colaboradores, em 2016, estudaram os perfis 

químicos de cocaína apreendida em diferentes regiões do Brasil e identificaram que 

os adulterantes mais recorrentes são, em ordem decrescente de prevalência: 

fenacetina, cafeína, lidocaína, benzocaína, aminopirina (aminofenazona) e levamisol. 

Todas essas substâncias são farmacologicamente ativas, e como tal, podem causar 

efeitos tóxicos dependendo da dose e da via de administração, o quadro abaixo 

(Figura 4) descreve as principais aplicações farmacológicas destes adulterantes e os 

seus principais efeitos tóxicos reportados. 
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Substância Aplicação Farmacêutica Toxicidade 

Aminopirina   
Analgésico, anti-inflamatório e 
antipirético (Yin et al, 2012) 

Pode causar agranulocitose e supressão da 
medula óssea, deminuir a quantidade de 
glóbulos brancos e formar nitrosaminas, que 
são substâncias carcinogênicas (Yin et al, 
2012). 

Benzocaína  
Anestésico tópico de uso humano 
(CHAKLADAR et. al., 2010, 
BLAGBROUGH et. al., 2014).  

Pode causar metahemoglobinemia 
(CHAKLADAR et. al., 2010, BLAGBROUGH et. 
al., 2014).  

Cafeína 

Presente na dieta humana 
mundial, como nos cafés, chás, 
refrigerantes e energéticos, 
principalmente porque em baixas 
doses pode causar efeitos 
positivos na vigilância e atenção 
(PIETRO et. al., 2015). 

Em doses elevadas ou quando do uso crônico, 
pode causar ansiedade, nervosismo, sede, 
distúrbios do sono, palpitações no coração e 
irritação no estômago (PIETRO et. al., 2015). 

Fenacetina 
Analgésico e antipirético cujo uso 
em humano é proibido em muitos 
países (PAWLIK, et al., 2015). 

Efeitos tóxicos no sistema cardiovascular, 
urológico e renal. Em caso de overdose, pode 
causar confusão, ataxia, letargia, dores de 
cabeça e metahemoglobinemia (PAWLIK, et 
al., 2015). 

Hidroxizina 

Anti-histamínico com 
propriedades sedativas, também 
usado no alívio dos sintomas da 
ansiedade (MCINTYRE, et al., 
2013).  

 Pode ocasionar efeitos adversos, como boca 
seca, sonolência, tremor ou atividade motora 
involuntária. Em overdose e se administrado 
com outra substância depressora pode 
potencializar a depressão do SNC.  
(MCINTYRE, et al., 2013, BOTELHO, et al., 
2014).  

Levamisol 
Anti-helmintíco de uso humano e 
veterinário (INDORATO et al., 
2016).  

Um dos seus metabólitos, o aminorex, 
ocasiona efeito simpatomimético semelhante 
aos da cocaína e anfetamina no SNC, além 
disso, por ser um agonista nicotínico, o 
levamisol tem sido estudado como 
potencializador dos efeitos da cocaína em 
casos fatais em que houve ingestão do 
entorpecente (INDORATO et al., 2016). 
Também pode causar vasculite sistêmica 
induzida com púrpura retiforme e 
glomerulonefrite (VERONESE et al., 2016) 

Lidocaína  
Anestésico local de uso humano 
(PAWLIK, 2015).  

Pode causar depressão respiratória, 
decorrente da metaemoglobinemia, 
hipertensão e bradicardia. A lidocaína foi 
detectada em caso fatal por overdose de 
cocaína (PAWLIK, 2015).  

Procaína  
Anestésico local sintético 
(PubChem) 

Relatado como substância de baixa toxicidade 
(SCHNEIDER e MEYS, 2011).  

Figura 4. aplicações farmacológicas e toxicidade dos adulterantes de cocaína. 
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A Figura 5 mostra as estruturas moleculares dos adulterantes mencionados 

neste item, e a Tabela 1 elenca as constantes de dissociação dos mesmos. 

 

 

Figura 5: Estruturas moleculares dos principais adulterantes encontrados em 
amostras de cocaína apreendida no Brasil. Ben, benzocaína, Caf, cafeína, Fen, 
fenacetina, Lev, levamisol, Pro, procaína, Lid, lidocaína, Hid, hidroxizina e Amp, 
aminopirina (Estruturas elaboradas no ChemSketch versão 12.1). 

 

 

Tabela 1: Constantes de dissociação dos adulterantes mais recorrentes em cocaína 
apreendida. Fonte: PubChem, DrugBank e Sigma-Aldrich. 

pKa Adulterante 

 Fen Lev Caf Lid Ben Hid Pro Amp 

pka1 2,2 6,98 14 8,01 2,51 6,95 8,05 5 

pKa2 - - - 7,86 - 2,47 - - 

Ben Caf Fen 
Lev 

Pro 

Lid Hid 

Amp 
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2.3. Métodos para detecção de adulterantes em cocaína 

 

Brose´us et. al. desenvolverem um estudo de revisão sobre pesquisas que 

determinavam os componentes de cocaína e de heroína, e obtiveram que a 

metodologia analítica mais empregada para a separação é a cromatografia. Além 

disso, a literatura mostra que a Cromatografia em Fase Gasosa tem sido a técnica 

mais utilizada para análise de produtos e impurezas de drogas ilícitas, 

constituindo-se em método prioritário nos procedimentos operacionais dos 

laboratórios de ciências forenses nas últimas décadas (DA SILVA, 2016). Os 

detectores mais recorrentes nos estudos envolvendo Cromatografia em Fase 

Gasosa, foram o de Ionização em Chama (DIC), o Espectrômetro de Massas (EM) 

e o Nitrogênio-Fósforo (Nitrogen-phosphorus Detector - DNF). (BROSE’US, et al., 

2016). A Tabela 2 elenca estudos desenvolvidos no Brasil que objetivaram a 

pesquisa por perfil químico de cocaína apreendida.  
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Tabela 2: Estudos desenvolvidos no Brasil para pesquisa de adulterantes de cocaína apreendida. Adaptada de Brose’us, et al., 2016.  

Autor 
Ano de 
coleta Amostras Solvente/Método Frequência (%) 

Grobério et al.  2009–2013 1085 
Diclorometano 
CG-DIC 

Não adulteradas: 37  
Coca base: Fenacetina: 41 
Aminopirina: 14 
Benzocaina: 6 
Lidocaína/Hidroxizina/Cafeína/ Paracetamol/Levamisol/Diltiazem: 
<3 
Cloridrato de cocaína: Levamisol: 8 
Aminopirina/Lidocaina/Procaina/Fenacetina/Cafeína/Diltiazem: < 3 

Maldaner et al. 2010–2013 159 
Diclorometano 
CG-DIC, CG-EM 

Não adulteradas: 40  
Fenacetina: 26 
Levamisol: 19 
Cafeína: 14 
Aminopirina: 12 
Lidocaína: 11 
Benzocaina/Diltiazem: 5 

Lapachinske et 
al. 2011 54 

Metanol 
CG-EM, CG-DNF 

Levamisol: 55 
Lidocaína: 16 
Cafeína: 11 
Fenacetina: 9 
4-dimethylaminoantipirina: 2     

Botelho et al. 2009–2012 210 
Diclorometano 
CG-DIC 

Não adulteradas: 50  
Fenacetina: 30 
Levamisol: 19 
Cafeína: 6; Lidocaína: 4 
Benzocaina/Hidroxizina/Diltiazem: < 1 

Continua 
 
 
 
 
 
     



14 
 

 

Autor 
Ano de 
coleta Amostras Solvente/Método Frequência (%) 

Floriani et al. 2007–2012 115 
Acetonitrila–Água/CLAE-
DAD 

Não adulteradas: 55  
Cafeína: 37 
Lidocaína: 20 
Benzocaina: 10 
Fenacetina: 4 
Diltiazem: < 1 

Magalhães et al.  2008–2010 31 
Metanol 
CG-EM 

Estado do Amazonas - Não adulteradas: 100 
Estado de Minas Gerais: Não adulteradas: 24 
Cafeína: 76 
Lidocaína: 67 
Benzocaina: 5 

Bernardo et al.  2001 209 Metanol/CCD, CG-DIC 

Lidocaína: 65 
Cafeína: 50 
Prilocaina: 11 

CLAE-DAD = cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detector por arranjo de diodo; CG-EM = cromatografia gasosa acoplada a espectrometria 

de massas, CCD = cromatografia em camada delgada, CG-DIC cromatografia em camada gasosa acoplada a detector por ionização em chamas, CG-DNF = 

cromatografia em camada gasosa acoplada a detector de nitrogênio e fósforo. 
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2.3.1.  Projeto PeQui 

 

O Projeto PeQui (Perfil Químico de Drogas) foi desenvolvido pela Polícia 

Federal Brasileira a partir do ano de 2006, com o objetivo de auxiliar as 

investigações policiais a partir da análise dos componentes de droga apreendida, 

com destaque para a cocaína, considerando que o Brasil seja peça chave na rota 

de tráfico e relevante em número apreensões. A partir dos resultados qualitativos 

(identificação de adulterantes, alcalóides minoritários e impurezas) e quantitativos 

(teor de cocaína) obtidos, os peritos criminais federais puderam inferir a respeito 

do país de origem das amostras, o que influenciou na tomada de decisões 

referentes à logística de pessoal e patrulhamento de fronteira. Além disso, 

forneceu informações importantes a respeito dos locais em que a droga percorre 

antes de sair do país (ZACCA et al., 2014). 

 

 

3. GEORREFERENCIAMENTO 
 

O georreferenciamento é um conjunto de técnicas que objetivam a 

identificação de objetos geográficos relacionando-os a uma referência espacial, 

isto é, a uma localização geográfica. As localizações geográficas podem ser 

definidas em espaços e dimensões, como pontos (zerodimensional, 0D), linhas 

(unidimensional, 1D), áreas (bidimensional, 2D) e corpos (tridimensional, 3D), 

(HACKELOEERA, et al., 2013). 

Georreferenciar uma imagem ou mapa é tornar suas coordenadas conhecidas 

num dado sistema de referência, processo que se dá com a obtenção das 

coordenadas (pertencentes ao sistema no qual se planeja georreferenciar) de 

pontos da imagem ou do mapa a ser georreferenciado. Estes pontos são 

chamados de pontos de controle, e possuem uma feição física perfeitamente 

identificável, como por exemplo, intersecções de estradas e de rios, represas, 

pistas de aeroportos, edifícios proeminentes, topos de montanha, dentre outros. A 

obtenção das coordenadas dos Pontos de Controle pode ser realizada em campo 

a partir de levantamentos topográficos, GPS (ROQUE, 2006). 
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3.1. Sistema de Coordenadas 

 

É o conhecido sistema de linhas imaginárias criado para localizar cada ponto 

da superfície da Terra. Os pontos são dados pela intersecção de um meridiano 

(linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte – sul, ligando os polos ) e 

um paralelo (linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste – oeste), 

sendo que os meridianos são definidos pelas dimensões de longitude (distância 

em graus com relação ao meridiano de Greenwich), e os paralelos, pelas de 

latitude (distância em graus com relação à linha do Equador). Dessa forma, os 

valores da longitude variam de 0º (Greenwich) a 180º a leste e a oeste de 

Greenwich, e os valores das longitudes são considerados negativos a oeste de 

Greenwich (hemisfério ocidental) e positivos a leste de Greenwich (hemisfério 

oriental) (IBGE, 2009). 

O Sistema de Coordenadas trabalha com diferentes unidades, como por 

exemplo, a Geográfica, dada em graus, minutos e segundos, a Geográfica dada 

em graus decimais, e as dadas em metros: Policônica, Universal Tranversa de 

Mercator (UTM), Lambert, Mecator, Albers, Cilíndrica Equidistante e Miller (IBGE, 

2009). 

 

 

3.2. Ambiente R 
 

 

O ambiente R é uma versão livre e aberta da linguagem S, disponível 

gratuitamente no site https://cran.r-project.org/, que se constitui em uma linguagem 

de programação dotada de um conjunto de rotinas computacionais para 

manipulação de dados, cálculos estatísticos e elaboração de gráficos. 

(MADUREIRA, I.F., 2014), que compila/roda em uma variedade de sistemas 

operacionais, como UNIX, Windows e MacOS. Possuindo, entre outras funções, 

manipulação e armazenamento de dados eficazes, conjunto de operadores para 

cálculos, ferramentas integradas para análise de dados (pacotes), instalações 

gráficas para análise de dados e visualização direta no computador ou em cópia 

impressa, e linguagem de programação simples e eficaz que inclui condicionais, 

loops, funções recursivas definidas pelo usuário e facilidades de entrada e saída. 
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R é também um veículo para desenvolver métodos interativos de análise de 

dados que tem evoluído rapidamente e estendido por uma grande coleção de 

pacotes. No entanto, a maioria dos programas escritos em R são essencialmente 

efêmeros, escritos especificamente para uma única porção de análise de dados. 

Uma das maneiras de se utilizar o R é através de programas auxiliares como 

o RStudio (MADUREIRA, I.F., 2014). Rstudio é uma IDE (integrated development 

environment), ou seja, um conjunto de ferramentas integradas, destinadas a ajudar 

o operador a ser mais produtivo com R, bastante utilizado em análise estatística 

(ALEXANDRE, E. S. M.,2017). Ele inclui um console, um editor para realce da 

sintaxe que suporta a execução direta do código, bem como ferramentas para 

plotar, acessar histórico, depuração e gerenciamento de espaço de trabalho, e 

encontra-se disponível gratuitamente através do link: 

https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo Geral:  
 

Identificar quais os adulterantes mais frequentes em amostras de cocaína 

apreendidas na região de Araçatuba entre os anos de 2014 e 2015 através da 

técnica de Cromatografia em Fase gasosa acoplada a Espectrometria de Massas. 

 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

• Identificar os adulterantes mais recorrentes. 

 

 

• Realizar a coleta das coordenadas geográficas das apreensões 

referentes das amostras analisadas utilizando o banco de dados do 

Registro Digital de Ocorrência (RDO) acessados pelo sistema de 

Informações Criminais (INFOCRIM)  

 

https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
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• Distribuir as amostras conforme as coordenadas geográficas das 

apreensões em um mapa. 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Amostras 

 

O Núcleo de Perícias Criminalísticas de Araçatuba concedeu à autora deste 

trabalho, suportado ainda por autorização judicial, 101 amostras de cocaína 

armazenadas para contra perícia, de casos que resultaram positivos nos testes 

provisórios e definitivos, realizados por triagem colorimétrica e cromatografia em 

camada delgada, e que seriam destinadas à incineração após trânsito em julgado. 

Para isso, foram consideradas amostras que deram entrada no mês de janeiro de 

2014 a dezembro de 2015. 

A seleção das amostras foi realizada aleatoriamente dentre as que estavam 

inseridas em micros tubo de plástico, com vedação por tampa de superfície plana, 

do tipo “Eppendorf”. Para a retirada das amostras do Núcleo de Perícias 

Criminalísticas de Araçatuba e condução ao Laboratório de Toxicologia Forense, 

onde as análises foram realizadas, foi necessária a colaboração do referido 

Instituto de Criminalística, afirmada ainda, por autorização judicial expedida pela 

3ª Vara Criminal da cidade de Araçatuba (ANEXO 1). 

 

 

5.2. Análise de adulterantes  

 

Materiais 
 

• acetato de Etila 99,7% (HPLC) 4L, Sigma- Aldrich; 

• água deionizada. 

• tampão carbonato pH 9,5. 

 

 

Equipamentos 
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• cromatógrafo em fase gasosa série 7890A (Agilent, EUA) acoplado a 

um espectrômetro de massas 5975C (Agilent, EUA); amostrador 

automático 7693 (Agilent, EUA); 

• coluna capilar HP-5MS (30m, 250μm, 0,25μm de espessura do filme) 

(Agilent, EUA); 

• cilindro de gás Hélio 5.0 analítico (White Martins, Brasil); 

• seringa de injeção cromatográfica (Hamilton, EUA), 

• centrífuga universal 32 (Hettich, Alemanha), 

• concentrador de amostras Caliper LifeScience Turbo Vap (LP, EUA); 

• vórtex AP-56 (Phoenix, EUA); 

• mesa agitadora TE-140 (Tecnal, Brasil) 

• balança analítica BP 211D (Sartorius, EUA). 

 

Condições cromatográficas 

 

Os parâmetros cromatográficos foram baseados no método proposto pela 

UNODC e rotina de análise da Superintendência de Polícia Técnico Científica do 

Estado de São Paulo. A identificação dos compostos foi baseada no critério de 

similaridade (maior que 85%) com a biblioteca do equipamento. 

• Temperatura do forno iniciando em 70°C por 2 minutos, seguido de 

aquecimento de 20°C/min até atingir a temperatura de 270°C; 

• Temperatura do injetor de 280°C; 

• Temperatura do Transferline 280°C; 

• Temperatura da Fonte 230°C; 

• Temperatura do Quadrupolo 150°C; 

• Análise Full Scan; 

• Injeção splitless; 
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• Varredura na faixa de 50 a 310 m/z; 

• Vazão da Fase Móvel 50mL/min.  

 

Softwares 
 

• Biblioteca NIST MS Search 2.0; 

• MSD ChemStation E.02.01.1177; 

• RStudio Versão 1.1383.0. 

 

Extração líquido-líquido 

 

 

Foi pesado 1mg da amostra que foi transferido para tubo cônico de vidro e a 

este tubo foram adicionados 10mL de água destilada. A solução foi agitada em 

vórtex por 1 minuto e dela foi recolhido 1mL para tubo cônico de vidro limpo. Neste 

segundo tubo, foi adicionado 1mL de tampão carbonato (pH 9,5). Na solução 

basificada obtida, foram adicionados 1,5mL de acetato de etila e o tubo colocado 

em mesa agitadora por 10 minutos a 150 rpm. Após a agitação, o tubo foi 

centrifugado a 2500 rpm (992,225 g) durante 5 minutos. Em seguida, 100µL da 

fase orgânica (fase superior) foi transferida para um novo tubo de vidro limpo, que 

foi submetido à secagem no evaporador de amostras. Finalizada a secagem, o 

material foi reconstituído por adição de 60μL de acetato de etila. Todo este volume 

foi coletado e transferido para inserts de vidro, que foram colocados no interior de 

frascos de amostrador automático de 2 ml e analisados segundo os parâmetros já 

citados neste item. 

 

 

5.2.1. Georreferenciamento 

 

A partir do número do laudo pericial do exame definitivo para entorpecente 

de cada amostra, foram levantados os números dos boletins de ocorrência registrados 

no sistema RDO, seguida da pesquisa por cada boletim na base de dados do sistema 

INFOCRIM. No corpo dos boletins de ocorrência constavam os endereços das 
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apreensões, que foram lançados no Google Maps para a coleta das referidas 

coordenadas geográficas, que foram utilizadas como banco de dados para elaboração 

dos mapas contendo os sítios das apreensões. 

 

 

5.2.2. Análise de Dados 

 

Para descrever o perfil dos adulterantes e subprodutos identificados nas 

amostras de cocaína, os dados foram padronizados pela relação de área do pico 

dos analitos (adulterantes e/ou subprodutos) com a área do pico da cocaína, 

obtidas pelos cromatogramas. Foram calculados as médias e os desvios padrão 

para cada amostra.  

As amostras foram agrupadas segundo a quantidade de adulterantes, sendo 

representadas graficamente no mapa da região de Araçatuba, segundo a latitude 

e longitude do sítio da apreensão. As análises estatísticas descritivas foram 

realizadas pelo programa RStudio  

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Amostras 

 

Foram selecionadas 101 amostras de apreensões diferentes, que foram 

nomeadas pelos números de 1 a 101. A massa média da droga coletada foi de 

30,84 g. As formas de apresentação, dadas pelas cores do pó e do micro tubo, 

foram variáveis, conforme ilustram as Figuras de 6 a 7, sendo pó branco e grânulos 

ocre, inseridas em micro tubos incolores, as formas mais recorrentes. 
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Figura 6: Fotografia das amostras 28, 80, 10, 18, 62, 77 e 91, mostrando a aparência 

das amostras. 

 

 

Figura 7. Número de vezes em que a amostra apresentou uma determinada aparência 
das, em que G = grânulos e P = pó. 

 

As amostras 18, 28, 42, 44, 52, 62, 77, 81 e 91 foram utilizadas os testes iniciais 

de escolha e adaptação dos métodos de extração e detecção, e por isso não foram 

consideradas na análise de adulterantes e georreferenciamento. 
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6.2. Análise de adulterantes  

 

A análise por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de massas, 

de 92 amostras demonstrou que os adulterantes mais recorrentes identificados 

foram: cafeína (68,48%), lidocaína (47,83%), fenacetina (45,65%), levamisol 

(30,43%), carisoprodol (2,17%), benzocaína (1,09%), metotrimeprazina (1,09%), 

aminopirina (2,17%) e cloridrato de cetamina (1,09%).  

Além destes adulterantes, também foram identificados outros alcaloides 

como o éster de metilecgonidina (78,26%), cinamoilcocaínas (9,78%) e a 

norcocaína (6,53%). 

A Tabela 3 mostra os íons utilizados para a integração da área do pico 

cromatográfico, íon de quantificação, os íons qualificadores, utilizados para a 

identificação do analito, e os tempos de retenção obtidos. A Figura 8 demonstra a 

frequência dos analitos na amostragem. 

 

Tabela 3: Íons quantificadores, qualificadores e tempos de retenção das substâncias 
encontradas. Eme = éster de metilecgonidina, Caf = cafeína, Lid = lidocaína, Fen = 
Fenacetina, Lev = levamisol, Cin 1 e Cin 2 = cinamoilcocaína, Nor = norcocaína, Amp 
= aminopirina, Car = carisoprodol, Cet = cloridrato de cetamina, Met = 
metrotrimeprazina, Ben = benzocaína.  

Analito 

Produto  
de 

Degradação 
Composto 

Natural 

Produto 
de 

Oxidação 

Íon 
Quantificador 

(m/z) 

Íons 
Qualificadores 

(m/z) 

Tempos  
de Retenção 

(min) 

- Eme - - 152 120, 181 7,449 

Ben - - - 120 92, 165 8,768 

Car - - - 55 104, 202 8,9089 

Cet - - - 180       209, 152 10,058 

Fen - - - 108 137, 179 10,224 

Lid - - - 86 58, 234 10,969 

Caf - - - 194 67, 109 11,051 

Lev - - - 148 73, 204 11,254 

Amp - - - 56 97, 231 11,313 

- - - Nor 168 68, 289 13,298 

Coc - - - 82 182, 303 13,456 

- - Cin1 - 82 182, 298 14,685 

- - Cin2 - 82 182, 298 15,451 

Met - - - 58 100, 283  15,664 
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Figura 8: Frequência dos analitos, onde, Eme = éster de metilecgonidina, Caf =  
cafeína, Lid = lidocaína, Fen = Fenacetina, Lev = levamisol, Cin 1 e Cin 2 = 
cinamoilcocaína, Nor = norcocaína, Amp = aminopirina, Car = carisoprodol, Cet = 
cloridrato de cetamina, Met = metrotrimeprazina, Ben = benzocaína. 

 

As medidas descritivas das áreas dos picos dos compostos encontrados, 

normalizadas pelas áreas dos picos da cocaína seguem na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Quartis (1st Qu=Primeiro Quartil , 3rd Qu= Terceiro Quartil), medidas de 
dispersão (Min. = mínimo valor obtido, Max = máximo valor obtido, Sd= desvio 
padrão), medidas de tendência central (média e mediana), número de amostras em 
que não foi identificado a presença do analito (ausentes), e área do pico do analito 
relativa à área do pico da cocaína no cromatograma (AUC rel).  

AUC rel Min. 1st Qu. Mediana Média 3rd Qu. Máx. DP Ausentes 

Lid/Coc 0,057 0,548 5,909 31,841 18,966 632,931 101,880 48 

Lev/Coc 0,004 0,101 0,163 0,316 0,326 1,952 0,418 64 

Caf/Coc 0,002 1,686 3,570 12,792 9,238 293,892 38,198 29 

Eme/Coc 0,002 0,017 0,030 0,084 0,049 1,789 0,269 20 

Ben/Coc 39,328 39,328 39,328 39,328 39,328 39,328 39,328 91 

Fen/Coc 0,002 0,088 0,279 4,040 1,563 107,579 16,678 50 

Cin1/Coc 0,016 0,025 0,038 0,035 0,040 0,063 0,015 83 

Cin2/Coc 0,018 0,031 0,035 0,034 0,039 0,050 0,011 83 

Met/Coc 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 90 

Nor/Coc 0,001 0,003 0,008 0,007 0,009 0,011 0,004 86 

Cet/Coc 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 91 

Amp/Coc 0,100 0,109 0,118 0,118 0,127 0,136 0,025 90 

Car/Coc 15,780 20,530 25,280 25,280 30,040 34,790 13,446 90 

 

Para exemplificar o perfil cromatográfico obtido de todas as amostras foram 
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utilizados os cromatogramas das amostras 76 e 60, que seguem ilustrados pelas 

Figuras 9 e 10. Os espectros de massas dos analitos seguem ilustrados pelas 

Figuras de 11 a 24, estando os cromatogramas dos respectivos íons quantitativos 

e qualificadores, ilustrados pelas Figuras de 25 a 31. 
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Figura 9: Cromatograma da amostra 76 utilizado como mero exemplo representativo dos cromatogramas obtidos. 

* Pico decorrente da extração de ftalatos, recorrentes nas amostras. 
 

 

 

* 
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Figura 10: Cromatograma da amostra 60 utilizado como mero exemplo representativo dos cromatogramas obtidos. 

* Picos decorrentes da extração de ftalatos, recorrentes nas amostras. 
 

 

* 
* 
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Figura 11: Espectro de massas obtido para o éster de metilecgonidina “eme”. 

 

 

 

Figura 12: Espectro de massas obtido para a cafeína “caf”. 
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Figura 13: Espectro de massas obtido para a lidocaína “lid”. 

 

 

 

Figura 14: Espectro de massas obtido para o levamisol “lev”. 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 

 

 

 

 

Figura 15: Espectro de massas obtido para a norcocaína “nor”. 

 

 

 

Figura 16: Espectro de massas obtido para a cocaína “coc”. 
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Figura 17: Espectro de massas obtido para a cinamoilcocaína "cin1". 

 

 

 

Figura 18: Espectro de massas obtido para a cinamoilcocaína “cin2”. 
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Figura 19: Espectro de massas obtido para a benzocaína. 

 

 

 

Figura 20: Espectro de massas obtido para a aminopirina. 
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Figura 21: Espectro de massas obtido para a cetamina. 

 

 

 

Figura 22: Espectro de massas obtido para o carisoprodol. 
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Figura 23: Espectro de massas obtido para a metotrimeprazina 

 

 

 

Figura 24: Espectro de massas obtido para a fenacetina 
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Figura 25: Cromatogramas dos íons de quantificação, em preto, e dos íons 
qualificadores, em vermelho e azul, obtidos para os compostos A = éster de 
metilecgonidina e B = fenacetina 

 

 

 

 

Figura 26: Cromatogramas dos íons de quantificação, em preto, e dos íons 
qualificadores, em vermelho e azul, obtidos para os compostos C = cocaína, D = cafeína 
e E = lidocaína. 
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Figura 27: Cromatogramas dos íons de quantificação, em preto, e dos íons 
qualificadores, em vermelho e azul, obtidos para os compostos F = levamisol e G = 
benzocaína. 

 

 

 

 

Figura 28: Cromatogramas dos íons de quantificação, em preto, e dos íons 
qualificadores, em vermelho e azul, obtidos para os compostos H = cinamoilcocaína 
“cin1” e I = cinamoilcocaína “cin2”. 

 

H 

I 
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Figura 29: Cromatogramas dos íons de quantificação, em preto, e dos íons 
qualificadores, em vermelho e azul, obtidos para os compostos J = carisoprodol e L = 
cetamina. 

 

 

 

 

Figura 30: Cromatogramas dos íons de quantificação, em preto, e dos íons 
qualificadores, em vermelho e azul, obtidos para os compostos M = metotrimeprazina e 
N = aminopirina. 
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Figura 31: Cromatograma dos íons de quantificação, em preto, e dos íons qualificadores, 
em vermelho e azul, obtidos para o composto M = norcocaína. 

 

 

6.3. Coleta das Coordenadas Geográficas 

 

Teve-se que as 101 apreensões das amostras analisadas ocorreram nas 

cidades de Araçatuba (65,347%), Birigui (4,95%), Penápolis (4,95%), Andradina 

(0,99%), Guararapes (2,97%), Valparaíso (2,97%), Buritama (1,98%), Coroados 

(0,99%), General Salgado (0,99%), Nova Luzitânia (0,99%) e Pereira Barreto (0,99%)  

As Coordenadas referentes aos sítios de apreensão das amostras 16, 31, 44, 

45, 46, 53, 56, 57, 58, 63, 78, 83, 91 e 95 não puderam ser determinadas por 

ausência de número RDO face à lavratura de Termo Circunstanciado, ao lapso de 

digitação no registro da ocorrência, ou à determinação inexata do endereço no 

boletim, por se tratar de rodovia ou de local rural. A amostra 41 também foi 

desconsiderada por não se referir a tráfico de entorpecentes, mas a suicídio, 

descaracterizando interesse para o presente trabalho. A Figura 32 ilustra a 

distribuição das amostras conforme as cidades em que foram apreendidas e a Tabela 

4, as coordenadas geográficas obtidas das referidas apreensões. 

 

O 
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Figura 32: Distribuição das apreensões com base nas coordenadas geográficas 
obtidas. 
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Tabela 5: Coordenadas Geográficas em UTM relativas aos sítios de apreensão das 
amostras analisadas. 

Amostra  Coord. Geográficas Amostra 
 

Coord. Geográficas Amostra Coord. Geográficas 

 

1 -21.184861, -50.462749 

2 -21.183763, -50.460295 

3 -21.154836, -50.454149 

4 -21.286977, -50.318074 

5 -21.227206, -50.857183 

6 -21.200416, -50.480544 

7 -21.288714, -50.316896 

8 -21.203261, -50.427795 

9 -21.188239, -50.462458 

10 -21.246074, -50.635553 

11 -21.193367, -50.482877 

12 -21.184571, -50.462387 

13 -21.204088, -50.408257 

14 -21.071873, -50.149388 

15 -21.228805, -50.458528 

16 Não disponível 

17 -21.204088, -50.408257 

18 -21.221913, -50.470347 

19 -21.206657, -50.404323 

20 -21.220900, -50.447296 

21 -21.202887, -50.424243 

22 -21.184613, -50.465213 

23 -21.224134, -50.462333 

24 -21.289010, -50.336869 

25 -21.205687, -50.409078 

26 -21.194632, -50.483869 

27 -21.228563, -50.456606 

28 -21.205851, -50.396808 

29 -21.216066, -50.411805 

30 -21.409053, -50.077356 

31 Não disponível 

32 -20.642454, -50.372250 

33 -21.208316, -50.393544 

34 -21.151848, -50.451408 

35 -21.224133, -50.470163 

36 -21.434866, -50.082988 

37 -21.190520, -50.483902 

38 -21.195969, -50.479535 

39 -21.193441, -50.482931 

40 -21.062550, -50.146603 

41 Não disponível 

42 -21.170432, -50.451646 

43 -21.181014, -50.453801 

44 Não disponível 

45 Não disponível 

46 Não disponível 

47 -21.183715, -50.460237 

48 -21.183790, -50.454509 

49 -21.402504, -50.097699 

50 -21.203452, -50.407088 

51 -21.196629, -50.454989 

52 -20.884755, -51.370090 

53 Não disponível 

54 -21.172076, -50.450261 

55 Não disponível 

56 Não disponível 

57 Não disponível 

58 Não disponível 

59 -20.651421, -51.109956 

60 -21.415456, -50.091720 

61 -21.234182, -50.865345 

62 -21.255023, -50.654024 

63 Não disponível 

64 -21.235389, -50.425188 

65 -21.235389, -50.425188 

66 -21.419232, -50.064350 

67 -21.295832, -50.328469 

68 -21.202122, -50.471623 

69 -21.218333, -50.414754 

70 -21.168768, -50.471508 

71 -21.230509, -50.460731 

72 -21.229573, -50.458443 

73 -21.186067, -50.468081 

74 -21.194604, -50.483869 

75 -21.190513, -50.483886 

76 -21.190513, -50.483886 

77 -21.154568, -50.454127 

78 Não disponível 

79 -21.216220, -50.411770 

80 -21.168792, -50.471511 

81 -21.168792, -50.471511 

82 -21.222470, -50.436760 

83 Não disponível 

84 -20.849739, -50.257261 

85 -21.185693, -50.424111 

86 -21.198887, -50.475483 

87 -21.214163, -50.413489 

88 -21.233842, -50.865270 

89 -21.247611, -50.638227 

90 -21.210621, -50.473244 

91 Não disponível 

92 -21.210621, -50.473244 

93 -21.183698, -50.460074 

94 -21.187957, -50.454497 

95 Não disponível 

96 -21.184870, -50.462758 

97 -21.229202, -50.463486 

98 -21.170352, -50.469637 

99 -21.286606, -50.318329 

100 -21.178427, -50.462473 

101 -21.180445, -50.463112 

_____________________________________________________________________ 

 

6.4. Mapas georreferenciados  

 

Para a elaboração dos mapas georreferenciados foram utilizados os pacotes 
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ggmap, e ggplot dentro do repositório CRAN do R, utilizando o programa RStudio. O 

banco de dados usado foi elaborado com as informações de nome das amostras, 

coordenadas geográficas das apreenões, áreas dos picos dos analitos, áreas dos 

picos dos analitos normalizadas pelas áreas dos picos da cocaína, e valores 0 e 1 

que representavam, respectivamente, ausência e presença de determinada 

substância na amostra. Foram criados sete grupos que organizaram as amostras 

segundo a quantidade de substâncias neles encontradas, esses grupos foram 

chamados de “mini”, sendo eles: mini0, o grupo de amostras em que foi detectada 

apenas a cocaína, o mini 1, o grupo em que foi detectado cocaína e mais uma 

substância, seja ela adulterante, composto natural, produto de degradação ou de 

oxidação, e assim sucessivamente até o mini6. A Figura 33 distribui as amostras 

apreendidas em Araçatuba, rotuladas conforme os grupos/minis em que se 

encaixam, no mapa da cidade. 

 

Figura 33: Distribuição dos grupos/minis conforme os sítios de apreensão 
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Também foi elaborado um mapa da densidade do número de apreensões, em 

que observou haver três principais núcleos de maior densidade de apreensões, isto 

é, maior número de apreensões, conforme mostra a Figura 34. 

 

 

Figura 34: Mapa que identifica a existência de três principais núcleos de densidade das 

apreensões. 

 

A investigação dos adulterantes e outros alcaloides nas amostras, demonstrou 

que os perfis de compostos encontrados, sejam eles adulterantes, compostos 

naturais, produtos de degradação ou de oxidação, na cocaína apreendida na região 

de Araçatuba no período estudado é variável, resultando em 33 diferentes 

distribuições, conforme demonstra a Figura 35. Também foi possível observar que a 

maior parte das amostras pertencem aos grupos mini3, mini2 e mini4, conforme 

distribui a Tabela 6. 
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Figura 35: Desconsidera o grupo MINI0, em que foi detectado apenas a cocaína, e mostra os demais 33 perfis de distribuição dos 
analitos encontrados no espaço amostral. 

 

 

Tabela 6: Distribuição das amostras conforme os grupos/minis em que se encaixam. Onde, duas amostras encaixam-se no grupo 
mini0, cinco, no mini1, vinte e uma, no mini2, trinta e sete no mini3, quinze, no mini4, dez, no mini5 e duas no mini 6. 

Grupos Amostras contidas nos Grupos/Minis  

MINI0 48 75                                   
 

MINI1 8 53 84 85 86                                
 

MINI2 1 6 13 17 18 20 23 24 25 26 27 29 32 35 39 43 45 49 79 81 92                
 

MINI3 2 3 5 9 10 12 15 16 21 22 28 33 37 38 40 42 44 46 47 50 51 52 55 57 60 61 71 73 74 76 78 80  87 88 89 90 91 

MINI4 4 11 30 31 34 36 41 54 58 59 62 65 67 69 82                      
 

MINI5 7 19 56 63 64 66 68 70 72 77  
                         

 

MINI6 14 83                                   
 

 

 

Grupo

Caf Lid Fen Caf Caf Lid Eme Eme Eme Eme Fen Eme Eme Eme Eme Eme Eme Eme Eme Ben Eme Eme Eme Eme Eme Eme Eme Eme Eme Eme Eme Eme

Lid Fen Lev Caf Fen Lid Lev Caf Caf Caf Cin1 Fen Fen Fen Lev Lid Fen Fen Caf Fen Fen Caf Fen Fen Caf Caf Lid Fen Fen

Lid Lid Lev Cin2 Caf Amp Lid Nor Lev Caf Caf Lid Caf Car Lid Caf Caf Lid Lid Lev Caf Caf

Lid Lid Lev Lid Cet Nor Cin1 Lid Lev Cin1 Cin1 Lid Lid

Cin2 Met Nor Cin2 Cin2 Lev Cin1

Car Cin2

Substâncias 

Detectadas

MINI4MINI1 MINI2 MINI3 MINI5 MINI6
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A seguir estão os mapas da distribuição dos analitos conforme os locais de 

apreensão das amostras em que os mesmos foram detectados. Para a elaboração 

destes mapas não foi considerada a cocaína, por estar presente em todas as 

amostras e ser o componente principal e imprescindível para todas as análises. 

Foram elaborados os mapas gerais, contendo todas as amostras em que o 

analito foi identificado, e os mapas aproximados, contendo apenas a cidade em que 

houve maior número de apreensão de amostras contendo aquele analito. Os mapas 

aproximados são importantes para a melhor visualização da distribuição das 

apreensões por regiões metropolitanas. 

 

 

Figura 36: Mapa dos locais de apreensão das amostras em que foi detectada a 

aminopirina. 
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Figura 37: Mapa do local de apreensão da amostra em que foi detectada a cetamina. 

 

 

Figura 38: Mapa do local de apreensão da amostra em que foi detectada a 
metotrimeprazina. 
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Figura 39: Mapa generalizado dos locais de apreensão das amostras em que foi 

detectado o éster de metilecgonidina. 

 

 

Figura 40: Complementa a figura anterior, com aproximação para a cidade de 

Araçatuba. 
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Figura 41: Mapa generalizado dos locais de apreensão das amostras em que foi 

detectada a fenacetina. 

 

 

Figura 42. Complementa a figura anterior, com aproximação para a cidade de 

Araçatuba. 
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Figura 43: Mapa generalizado dos locais de apreensão das amostras em que foi 

detectada a cafeína. 

 

 

Figura 44: Complementa a figura anterior, com aproximação para a cidade de 

Araçatuba. 
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Figura 45: Mapa generalizado dos locais de apreensão das amostras em que foi 

detectado o levamisol. 

 

 

Figura 46: Complementa a figura anterior, com aproximação para a cidade de 

Araçatuba. 
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Figura 47: Mapa generalizado dos locais de apreensão das amostras em que foram 

detectadas as cinamoilcocaínas. 

 

 

Figura 48: Complementa a figura anterior, com aproximação para a cidade de 

Araçatuba. 
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Figura 49: Mapa generalizado dos locais de apreensão das amostras em que foi 

detectada a norcocaína. 

 

 

Figura 50: Complementa a figura anterior, com aproximação para a cidade de 

Araçatuba. 
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Figura 51: Mapa generalizado dos locais de apreensão das amostras em que foi 

detectado o carisoprodol. 

 

 

Figura 52: Complementa a figura anterior, com aproximação para a cidade de 

Araçatuba. 
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Figura 53. Mapa generalizado do local de apreensão da amostra em que foi detectada 

a benzocaína, na cidade de Penápolis. 

 

 

7. DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho foi possível investigar não só os adulterantes, como 

também, outros alcaloides presentes nas amostras de cocaína, como o éster de 

metilecgonidina, as cinamoilcocaínas e a norcocaína, fornecendo ainda mais 

informações para a investigação policial. Também é importante considerar que a 

etapa de extração requereu baixa quantidade de amostra de cocaína (1 mg), e usou 

do método de extração por separação líquido-líquido com água deionizada e acetato 

de etila, configurando uma extração simples, pouco custosa e com solventes 

acessíveis, o que pode facilitar seu emprego na rotina dos laboratórios policiais, 

principalmente em se considerando que a maior parte dos laboratórios dos Núcleos 

de Perícias Criminalísticas distribuídos pelo estado de São Paulo, estão equipados 

com Cromatógrafo em Fase Gasosa acoplado a detector por Espectrometria de 
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Massas, para análise de identificação de drogas, equipamento este, utilizado no 

presente trabalho. 

A escolha da água deionizada em relação ao metanol, solvente consagrado 

em literatura e rotina forense, ocorreu em favor à preservação da coluna 

cromatográfica; e em relação ao clorofórmio, outro solvente comumente aplicado em 

métodos semelhantes, ocorreu em favor da linearidade da linha de base observada 

em testes iniciais de escolha do método de extração. 

As áreas dos picos dos cromatogramas, obtidas para os analitos, mesmo 

quando normalizadas pelas áreas da cocaína, apresentaram elevado desvio, 

decorrente da variabilidade das amostras. 

Com relação às apreensões, foi possível observar que a maior parte ocorreu 

na cidade de Araçatuba, seguida das cidades de Birigui e Penápolis provavelmente 

em virtude da maior extensão geográfica e contingente policial destes municípios. 

Além disso, quando ampliados os mapas obtidos para cada analito em cada diferente 

cidade em que estes foram apreendidos, foi observado que as apreensões se 

distribuem principalmente nas regiões periféricas dos perímetros urbanos, o que 

pode ser justificado pela facilidade de acesso intercidades, pela proximidade com 

rodovias e estradas, e também por uma provável maior atuação policial nestes locais. 

O éster de metilecgonidina, também conhecido como anidroecgonidina metil 

éster, é uma substância gerada juntamente com o ácido benzoico, a partir da pirólise 

ou da decomposição térmica da cocaína, por isso muito comumente ingerida por 

usuários de crack (GARCIA, 2014). A substância demonstrou toxicidade em estudos 

realizados com animais e in vitro, como por exemplo, diminuição da condutância de 

ar pulmonar e danos nas vias aéreas de porcos, produção de efeito inotrópico 

negativo em miocárdio isolado de humano e de furão, além de atuação em 

receptores colinérgicos cardíacos do tipo M2 em miócitos de furões, causando efeitos 

tóxicos agudos (PAUL et. al, 2005). 

O presente estudo demonstrou que o éster de metilecgonidina é substância 

recorrente na cocaína de rua da região abordada, tendo sido detectado em mais de 

78% das amostras estudadas, o que pode ser decorrente do clima quente do local, 

bem como do tipo de armazenamento e transporte das amostras, que podem 

provocar a degradação térmica do entorpecente.  

A elevada frequência do éster de metilecgonidina nas amostras é uma 

informação valorosa em investigação de origens geográficas, e no que tange à saúde 
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dos usuários, pode ser um potencializador dos efeitos tóxicos causados pelo uso 

contínuo da cocaína, devido à reportada toxicidade cardíaca (GARCIA, 2014 e 

PAUL, 2005). 

Em frequência muito mais baixa quando comparado ao éster de 

metilecgonidina, também foram detectados os alcaloides cinamoilcocaína e 

norcocaína, em 9,78% e 6,53% das amostras, respectivamente.  

A presença de isoformas do alcalóide natural cinamoilcocaína nas amostras 

de cocaína indica que tais amostras sofreram menos etapas de oxidação/purificação 

em relação àquelas em que não foram detectados estes compostos. Amostras com 

esta característica foram encontradas nas maiores cidades abordadas, a saber, 

Araçatuba, Birigui e Penápolis, o que pode ser indicativo de que a cocaína aporte 

nestas cidades e depois sejam submetidas a outros processos de purificação. 

A norcocaína é um produto de oxidação e o metabólito ativo da cocaína. O 

processo de oxidação da cocaína utilizando permanganato de potássio para 

remoção das impurezas gera a N-formilcocaína, que por hidrólise, transforma-se em 

norcocaína. Por ser formada após oxidação da cocaína, a presença de norcocaína é 

antagônica à presença de cinamoilcocaínas, pois, como dito anteriormente, estas 

últimas persistem nas amostras pouco oxidadas. Corroborando esta hipótese, no 

presente trabalho, a norcocaína foi detectada em amostras apreendidas no bairro 

São José, em Araçatuba, e na cidade de Valparaíso, locais onde as apreensões não 

apresentaram cinamoilcocaínas.  

Foram detectados compostos não reportados como adulterante de cocaína, a 

metotrimeprazina e o carisoprodol. A metotrimeprazina mais comumente conhecida 

como levomepromazina, constante na Portaria ANVISA 344/98, na lista C1, das 

“Outras Substâncias Sujeitas a Controle Especial”, vendida com retenção de receita 

e indicada para casos em que haja necessidade de ação neuroléptica, sedativa em 

pacientes psicóticos e na terapia adjuvante para o alívio do delírio, agitação, 

inquietação, confusão, associados com a dor em pacientes terminais, foi detectada 

em uma amostra de Araçatuba, na divisa entre os bairros Morada dos Nobres e 

Jussara da cidade. 

O carisoprodol é um fármaco utilizado como relaxante muscular e foi 

encontrado em duas amostras, a amostra 65 e a amostra 14. A amostra 65 foi 

apreendida no bairro Alvorada da cidade de Araçatuba e a 14, na entrada da cidade 

de Buritama. Por mais que a presença de carisoprodol seja inusitada, seria excesso 
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tentar relacionar estas amostras, pois, tratam-se de apenas duas amostras e que 

apresentam características químicas diferentes, isto é, pertencentes a dois grupos 

de perfil de distribuição de compostos. A amostra 65 pertence ao MINI4 e apresentou 

eme, fen, car e cet, já a amostra 14, pertence ao MINI6 e apresentou eme, fen, caf, 

lid, cin1 e cin2. 

A cetamina, medicamento de uso hospitalar de ação anestésica, constante na 

Lista C1 da Portaria ANVISA 344/98, mesma lista que integra o carisoprodol, foi 

detectada exclusivamente na amostra 65, em que também foi identificado o 

carisoprodol. Essa coexistência pode ser importante em indicar o uso de 

medicamentos controlados em amostras de cocaína traficadas no bairro Alvorada da 

cidade de Araçatuba. 

A benzocaína foi encontrada exclusivamente na amostra 36, apreendida na 

cidade de Penápolis. A baixa frequência de benzocaína como adulterante de cocaína 

relatada no presente trabalho corresponde com estudos anteriores realizados no 

Brasil, conforme revisado por Broseus e colaboradores em 2016. Diferente da 

aminopirina, que tem sido frequentemente encontrada em cocaína após 2010 

segundo a Polícia Federal, e no presente trabalho, foi encontrada apenas em duas 

amostras.  

Por fim, esse trabalho demonstrou que as amostras de cocaína traficadas na 

região abordada são bastante variáveis no que tange às suas apresentações e graus 

de adulteração, de forma que não foi impossível determinar indícios de fluxo de 

tráficos ou perfis químicos marcantes ou característicos relacionados às regiões de 

apreensão. Para tanto, se faz necessário um trabalho contínuo aliando as análises 

químicas à investigação policial, utilizando de maior número de amostras quanto for 

possível e em maior faixa de tempo. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

As amostras demonstraram ser em sua maioria adulteradas, e os adulterantes 

detectados foram não só os comumente reportados na literatura, como benzocaína, 

fenacetina, cafeína, lidocaína, levamisol, aminopirina, e cloridrato de cetamina, mas 

também compostos pouco relatados, que foram a metotrimeprazina e o carisoprodol, 
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mostrando que as amostras locais apresentam características inusitadas passíveis 

de estudo e investigação.  

Dos adulterantes acima relatados, cafeína e lidocaína foram os mais 

frequentes. Além de adulterantes, também foram encontrados outros alcaloides nas 

amostras estudadas, como o éster de metilecgonidina, presente em 78%, 

constituindo mais uma peculiaridade da cocaína traficada na região, e em menor 

frequência, foram encontradas as cinamoilcocaínas, compostos naturais eliminados 

nas etapas de purificação, e a norcocaína, produto de oxidação da droga.  

A baixa frequência de cinamoilcocaínas nas amostras demonstra que a 

maioria das amostras da região sofreram reações de oxidação nos processos de 

obtenção, ou seja, são mais “refinadas”. 

A maior parte das apreensões ocorreu na cidade de Araçatuba e houve maior 

densidade dos registros nas regiões periféricas das cidades abordadas. A 

distribuição dos compostos detectados nas amostras foi bastante variável, o que 

impossibilitou o agrupamento por perfis químicos, no entanto, foi possível agrupar as 

amostras conforme a quantidade de compostos nela encontrados, e não foram 

encontradas distinções passíveis de investigação relacionadas aos diferentes grupos 

formados. 
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ANEXO I 

Termo de Autorização para coleta, transporte e uso das amostras. 

 


