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I.  INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A cocaína e o ópio, drogas ilícitas de origem natural, são as mais consumidas no mundo para fins 

recreacionais, ou seja, sem fim medicinal. Segundo o World Drug Report 2021 (UNODC), entre 2010 e 2019, 

o número de pessoas que usam drogas aumentou 22% e estima-se um aumento de 11% nesse número em todo 

o mundo até 2030. Já durante a pandemia de COVID-19, houve um aumento no uso não médico de 

medicamentos farmacêuticos em 77 países. Nesse cenário, os opióides farmacêuticos mais comumente usados 

para tratar pessoas com transtornos por uso de opióides, a metadona e a buprenorfina, tornaram-se cada vez 

mais acessíveis, sendo que a quantidade disponível para uso médico aumentou seis vezes desde 1999, 

indicando que esse tratamento está mais disponível agora do que no passado. Além das drogas ilícitas de 

origem natural, tem-se New Psychoactive Substances (NPS), denominações empregadas para drogas ilícitas 

de origem sintética, cujo uso não medicinal se tornou um enorme problema de saúde pública mundial. O 

número de NPS emergentes no mercado global caiu de 163 em 2013 para 71 em 2019, sobretudo em países 

de alta renda, o que sugere que os sistemas de controle nacionais e internacionais conseguiram limitar a 

disseminação dessas substâncias para essas localidades. Entretanto, mesmo que o impacto do COVID-19 nos 

desafios de combate ao uso de drogas ilícitas ainda não seja totalmente conhecido, a análise do World Drug 

Report 2021 (UNODC) sugere que a pandemia trouxe impactos sociais e econômicos que provavelmente 

tornarão o cultivo e uso de drogas ilícitas mais atraente para populações mais vulneráveis.  

As NPS incluem, entre outras substâncias, canabinóides sintéticos, catinonas sintéticas, e 

feniletilaminas (dos Santos et al., 2016). As NBOMes e NBOHs, feniletilaminas substituídas, possuem altas 

afinidades pelos receptores serotoninérgicos 5HT2A e, consequentemente, severos efeitos alucinogénios. 

Devido a seus efeitos, semelhantes à do LSD e o crescimento do mercado das NPS, essas substâncias são hoje 

utilizadas para uso recreacional, sendo um sério problema de saúde pública, além dos aspectos criminais 

envolvidos no seu uso e comercialização. Segundo a Polícia Federal, até 2015, mais de 10 mil unidades (selos, 

sprays nasais, comprimidos, cápsulas etc) de NBOMes já foram apreendidas no País, sendo as maiores 

apreensões realizadas nos estados do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Em Minas 

Gerais, até 2012, todos os selos apreendidos pelo Instituto de Criminalística de Minas Gerais (ICMG) 

continham LSD em sua composição, porém, a partir de 2013, 50% de todos os selos apreendidos já 

apresentavam em sua composição substâncias das classes de NBOMes. Do ponto de vista analítico, é um 

grande desafio investigar as NPS devido à diversidade químicas destas e a velocidade em que novas 

modificações estruturais são inseridas nas mesmas. De fato, a velocidade com que NPS inéditas são 

introduzidas no mercado é maior do que a velocidade com que são desenvolvidos os protocolos analíticos para 

a identificação inequívoca destas substâncias (dos Santos et al., 2016). Neste cenário o desenvolvimento de 

testes simples, de fácil execução e interpretação dos resultados é desejável e seria uma ferramenta importante 

para a avaliação primária (teste presuntivo) para determinadas classes de NPS (de Fátima et al., 2020). Os 

testes colorimétricos são, entre os métodos de identificação de drogas, os de menor custo e são utilizados como 

testes primários ou testes de triagem, caracterizam-se pela mudança de cor em resposta à interação/reação da 

droga com um meio reagente. O grande interesse por estes métodos se dá, entre outras razões, pelo fato de 

que: (i) são de baixo custo; (ii) são testes que permitem uma interpretação rápida e fácil dos resultados (a 

mudança de cor é perceptível a olho nu); (iii) possibilitam que policiais em sua rotina, que não possuem uma 

formação específica em métodos de identificação de drogas, possam realizar uma análise rápida in locu e sem 

a necessidade de a infraestrutura de um laboratório de possíveis substâncias ilícitas (Nascimento & Abreu, 

2017). 

 

 



 

 

II.  OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral deste projeto é sintetizar derivados das NBOMe e NBOH e avaliar a eficácia de um 

método colorimétrico que foi desenvolvido e patenteado pelo nosso grupo de pesquisa (de Fátima et al., 2020), 

para a presença destas drogas em amostras padrões e em selos apreendidos pela Polícia Civil do Distrito 

Federal (PCDF). 

 

A.  Objetivos específicos 

● Sintetizar e caracterizar derivados das NBOMe e NBOH; 

● Avaliar se o método colorimétrico patenteado pelo nosso grupo de pesquisa (de Fátima et al., 2020) 

que utiliza ácido 2-iodobenzóico como reagente revelador da presença destas drogas é eficaz em 

determinar a presença destes derivados em amostras padrões e em selos apreendidos pela PCDF; 

● Estudar e caracterizar estruturas moleculares por métodos colorimétricos e espectroscópicos de 

análise: infravermelho (I.V.), ressonância magnética nuclear (RMN de 1H, 13C), análise elementar 

(CHN) e espectrometria de massas de alta resolução. 
● Realizar levantamento bibliográfico para atualização da literatura sobre o tema da pesquisa; 

● Contribuir para o aperfeiçoamento das análises realizadas no âmbito forense com consequente 

fortalecimento das pesquisas nesta área do conhecimento. 

 

III. METODOLOGIA 

 

A. Síntese do benzotiazol-benzoiltioureia  

A síntese de derivados das NBOMe e NBOH será realizada empregando-se metodologia sintética 

recentemente descrita pelo nosso grupo de pesquisa (de Barros et al., 2021). 

 

B. Teste colorimétrico 

O método colorimétrico a ser avaliado será o do ácido 2-iodobenzóico que foi desenvolvido e 

patenteado pelo nosso grupo de pesquisa (de Fátima et al., 2020). Os testes com selos reais serão realizados 

em colaboração com o Sr. Luciano Chaves Arantes do Laboratório de Química e Física Forense da Seção de 

Perícias e Análises Laboratoriais – LQFF-SPAL-IC/PCDF. 

 

IV. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

Atividades 

Bimestre 

1o 2o 3o 4o 

Síntese e caracterização dos derivados das NBOMe e NBOH 

 

X X   

Avaliação do uso do ácido 2-iodobenzóico como reagente colorimétrico em 

padrões 

 X X  

Avaliação do uso do ácido 2-iodobenzóico como reagente colorimétrico em 

selos 

  X X 

Escrita e submissão de comunicação em congressos e artigo científico 

 

   X 
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