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 1.RESUMO 

 

     O projeto se refere as análises toxicológicas realizadas através da técnica de 

cromatografia em camada delgada feitas no laboratório de toxicologia do Instituto de 

Criminalística de Jundiaí, demonstrando procedimentos realizados e resultados obtidos 

no mês de Junho de 2013.  

 

 

   2.INTRODUÇÃO   

                      

     Estudos e desenvolvimentos técnicos em Perícia Criminal vêm crescendo muito 

nos últimos tempos e abrangem várias áreas, tais como a Toxicologia Forense.  

 

         No Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Técnico Científica de Jundiaí é 

desenvolvido um importante trabalho pericial nos laboratórios de Análises Químicas e 

Toxicológicas, entre outros. No laboratório de Toxicologia são analisados entorpecentes 

apreendidos pela Polícia Civil, sendo os mais frequentes: Maconha, Crack, Cocaína, 

LSD, Ecstasy e “Cheirinho de loló”. As substâncias são recebidas no Instituto de 

Criminalística, com requisição para exames, onde deve constar o número do Boletim de 

Ocorrência, nome do indiciado (quando há), a data do fato, a delegacia requisitante, o 

suposto entorpecente encaminhado e por fim, a assinatura da autoridade 

requisitante.(Instituto de Criminalística de Jundiaí) 

 

        As delegacias atendidas pelo Instituto de Criminalística de Jundiaí são: DIG 

(Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí), DISE (Delegacia de Investigações 

sobre entorpecentes de Jundiaí), 01°,02°,03°,04°,05°,06° e 07° Distrito Policial de 

Jundiaí, Delegacia de Polícia de Cabreúva, Delegacia de Polícia de Itatiba, Delegacia 

de Polícia de Itupeva, Delegacia de Polícia de Morungaba, Delegacia de Polícia de 

Várzea Paulista, Delegacia de Polícia de Campo Limpo Paulista, Delegacia de Polícia 

de Louveira e DDM (Delegacia da Defesa da Mulher de Jundiaí). 
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 3.DESENVOLVIMENTO 

 

 Neste trabalho, descrevemos alguns exames periciais toxicológicos por nós 

desenvolvidos, durante 2013 nos laboratórios do IC de Jundiaí. 

 

 

  4.OBJETIVO 

 

         Este trabalho tem como objetivo descrever as análises toxicológicas de 

Cannabis sativa e Cocaína (crack/cocaína) realizadas no laboratório de Toxicologia 

Forense do IC de Jundiaí, incluindo a elaboração de laudos periciais, confeccionados a 

partir dos resultados destas análises. 

 

 

 5.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

         Segundo o Instituto de Criminalística da Polícia Técnico-Científica de Jundiaí, 

são recebidas para análises substâncias em diversificadas formas de acondicionamento. 

Os supostos canabinóides são encontrados em folhas e sementes, vegetal prensado, 

em cigarros artesanais  e também em peças, como dichavadores e charutos. A suposta 

cocaína  pode ser  encontrada em forma de pó de coloração amarela ou branca, 

grânulos de coloração bege (crack) ou ainda em resquícios de forma carbonizada em 

peças (em cachimbos artesanais). 

 

 De acordo com o Manual do C.E.A.P- Centro de Exames, Análises e Pesquisas 

do Instituto de Criminalística do estado de São Paulo, para análises toxicológicas do 

grupo de Canabinóides (Maconha) é utilizado teste Colorimétrico (teste rápido feito com 

Duquenóis e Ácido Clorídrico concentrado) seguido de Cromatografia em Camada 

delgada. Para análise de Cocaína é utilizado teste Colorimétrico (teste rápido feito 

apartir de 03 gotas de Tiocianato de Cobalto, se caso positivo adicionar Ácido 
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Clorídrico) seguido de Cromatografia em camada delgada, sendo a mesma para Crack 

e cocaína por apresentarem o mesmo princípio ativo.  

 

 5.1. Cromatografia em Camada Delgada para Canabinóides: 

 a) Colocar uma pequena amostra da suspeita droga em um tubo de ensaio; 

 b) Acrescentar aproximadamente 1,0 mL de éter de Petróleo, também conhecido 

como Benzina; 

 c) Deixar a mistura em repouso por vinte minutos e então aplicá-la sobre placa 

de sílica; 

 d) Na placa, com auxílio de um tubo capilar, aplicar o conteúdo extraído a 

aproximadamente 1 cm da base inferior; 

 e) Após a aplicação na placa, colocá-la em uma cuba revestida de papel filtro e 

contendo Clorofórmio e Toluol (7:3); 

 f) Após o deslocamento da fase móvel (solvente) sobre a placa, realizando a 

separação de eventuais componentes da amostra, retirá-la da cuba, e em seguida 

revelá-la. 

 

 Revelador utilizado: Revelador Echtblausalz Fast Blue. 

 

 Após a revelação conseguimos obter o resultado positivo ou negativo da suposta 

droga (Figura 1). 

 

Figura 1 - Placa Cromatográfica após a  revelação , sendo positivas as amostras que apresentaram coloração 

púrpura.  Fonte: Instituto de Criminalística de Jundiaí -  Laboratório de Toxicologia 
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 5.2. Cromatografia em Camada Delgada para Crack/Cocaína: 

 a) Colocar uma pequena amostra da suspeita droga em um tubo de ensaio; 

 b) Acrescentar aproximadamente 1,0 mL de H2O; 

 c) Acrescentar 3 gotas de Hidróxido de Amônio; 

 d) Adicionar aproximadamente 1,0 mL de Éter; 

 e) Na placa, com auxílio de um capilar de vidro, aplicar o conteúdo extraído a 

aproximadamente 1 cm da base inferior; 

 f) Após a aplicação sobre a placa, colocá-la em uma cuba revestida de papel 

filtro com reagentes  Clorofórmio e Metanol (1:1); 

 g) Após o deslocamento da fase móvel (solvente) sobre a placa, realizando a 

separação de eventuais componentes da amostra, retirá-la da cuba,  

e em seguida revelá-la. 

 

 Revelador utilizado: Drangendorf. 

 

 Após a revelação conseguimos obter o resultado da suposta droga, sendo 

Negativo ou Positivo (Figura 2). 

 

 

Firura 2- Placa Cromatográfica após a revelação, sendo positivas as amostras que apresentaram coloração laranja. 

Fonte: Instituto de Criminalística de Jundiaí -  Laboratório de Toxicologia 

       

         Após obtermos os resultados, é elaborado o Laudo Pericial. Na elaboração do 

mesmo, procedemos a constatação da suspeita droga, avaliando se negativo ou 

positivo, citando a metodologia utilizada. O laudo é assinado pelo Perito responsável 



 5 

pelo  laboratório de toxicologia de Jundiaí, e é entregue junto ao restante das drogas 

para a Delegacia.  

 

 6.RESULTADOS 

 

 Nas análises toxicológicas do mês de Junho de 2013 obtivemos os seguintes 

resultados, com relação a presença de Cocaína e Cannabis sativa (Figura 3) : 

 

 

 

 

 

Figura 3: Princípios ativos de (A) Cocaína e (B) Maconha em amostras suspeitas recebidas no mês de Junho de 

2013 no Instituto de Criminalística  de Jundiaí. 

*Valores aproximados. 

    

94%* 

6% * 

 3.a) Análises de Cocaína            

Positivo 

Negativo 

100%* 

b) Análises de Maconha 

Positivo 



 6 

 No mês de Junho de 2013 foram realizadas 193 análises de amostras suspeitas 

para detecção de princípio ativo de cocaína. Destes, 182 foram positivas 

(aproximadamente 94%) e apenas 11 (aproximadamente 6%), negativas. As amostras 

suspeitas recebidas para detecção de princípios ativos da maconha totalizaram 120, 

sendo todas elas positivas (100%).  
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