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1 - INTRODUÇÃO 

 

A maconha é uma droga psicoativa ilícita, e ela trata-se, na verdade, das folhas e 

flores da planta Canabis sativa que são usualmente fumadas em cigarros ou cachimbos. 

(1) 

Os compostos químicos presentes na planta são vários, sendo os canabinóides - 

especialmente o ∆-9-tetrahidrocannabinol ou THC - os principais agentes psicoativos. 

Compostos derivados da maconha já foram experimentados terapeuticamente 

para vários fins e tiveram comprovação de sua eficácia, entretanto, para a maioria dos 

efeitos existem drogas mais seguras e eficazes, sem os efeitos psicotrópicos indesejáveis 

do THC. De qualquer modo, mesmo para todos estes objetivos medicinais, a maconha 

continua sem permissão de uso em nosso país.  

Além dos canabinóides, outros 360 compostos já foram identificados na planta 

Canabis sativa, como esteróides, terpenos, flavinóides e alcalóides. Na fase gasosa da 

maconha fumada encontra-se monóxido de carbono, acetaldeído, acroleína, tolueno, 

nitrosamina. Na fase particulada encontra-se fenol, cresol e naftaleno. (2)  

A maconha é uma droga perturbadora do sistema nervoso central, devido à 

quantidade e pureza, podem-se observar efeitos alucinatórios em seus usuários (3). Os 

efeitos provocados pelo consumo da droga são imprevisíveis, visto que, por existir uma 

grande quantidade de produtores a maconha apresenta uma composição química 

variada, devido à quantidade de THC na planta, uma vez que, os narcotraficantes 

adulteram a droga adicionando a ela diferentes tipos de substâncias que podem sofisticar 

ou falsificar a droga, ocasionando diversos efeitos a saúde física ou psicológica do 

usuário. 

Com a criação do perfil da droga, além de determinar um tratamento persuasivo ao 

usuário e também auxiliar o serviço da polícia, torna-se necessário para se inferir o 

método de preparo e a origem de uma amostra, funcionando como base para se conhecer 

rotas de tráfico e servindo como ferramenta importante no controle ao narcotráfico. 

O perfil de diferentes amostras torna possível uma avaliação entre estas, podendo 

assim distinguir uma amostra e sua origem de acordo com o perfil que esta apresenta. 

Por exemplo, a identificação e quantificação de componentes metálicos, diluente 

orgânicos, inorgânicos, solventes e outros reagentes utilizados no refino, pode ser 

utilizado para determinar o método de preparo e a origem da amostra. 



Além disso, com o estudo dos componentes presentes nas amostras de maconha 

é fundamental para a identificação irrefutável da amostra apreendida, servindo como base 

para determinar a idade e avaliar do índice de degradação sofrida pela amostra. 

 

2 – DESCRIÇÃO DA CANNABIS/ NARCOTRÁFICO  

 

2.1 - A Planta 

Maconha é o nome dado às folhas e flores secas, preparada como mistura para 

fumar. Dá se o nome de haxixe à resina extraída – ambos derivados da planta do 

cânhamo: Cannabis Sativa. Não se pode afirmar que existam duas diferentes espécies, 

mas sim duas variedades distintas da planta: a Cannabis Sativa, a mais comum delas, 

que cresce rapidamente e atinge cerca de 4 metros.  

As folhas são simples, longo-pecioladas, palmatissectas, com segmentos ímpares 

(3 a 11), lanceolados, com ápice acuminado e base atenuada à cuneada; bordos 

serreados; de tamanho variável, podendo atingir mais de 15 cm; consistência 

membranácea a papirácea (4); levemente ásperas, podendo deixar odor característico 

nos dedos; discolores, com face adaxial verde-escuro e face abaxial verde claro (Figura 

1).  

O fruto da maconha é amarelo-esverdeado, pequeno, ovulado e contém uma 

substância ácida que serve de alimento para algumas espécies de aves. A planta 

apresenta mais de 400 componentes, sendo que aproximadamente 60 destes 

constituintes são canabinóides.  

          Figura 1 - Face abaxial (esquerda) e face adaxial (direita) 



A planta apresenta característica alucinógena perturbadora do sistema nervoso 

central, tal droga ilícita é chamada de perturbadora ou alucinógena, pois modifica a 

atividade do Sistema Nervoso Central (SNC), ou seja, perturba ou distorce o seu 

funcionamento, fazendo com que ele passe a trabalhar de forma desordenada, numa 

espécie de delírio.  

 

2.2 - Canabinóides 

 

Os canabinóides são moléculas apolares, sendo um grande estimulante do 

sistema nervoso central (snc), em nosso cérebro existem alguns receptores canabinóides 

que se concentram em lugares diferentes, como no hipocampo, cerebelo e gânglios 

basais. Esses receptores possuem efeitos em algumas atividades mentais e físicas como 

memória de curto prazo, coordenação, aprendizado e soluções de problemas. Além disso, 

os canabinóides apresentam grande solubilidade em água, e é por isso quem em muitas 

das vezes são administrados através de cigarros. Nas plantas as funções desses 

canabinóides estão na produção de vitaminas, esteróides e pigmentos. 

Os canabinóides são responsáveis pelos efeitos psíquicos e classificados em dois 

grupos: canabinóides psicoativos (Delta-8-THC, Delta-9-THC e o seu metabólito ativo: 11-

hidróxi-Delta-9-THC) e os não-psicoativos (canabidiol, canabinol). (5)  
Em 1965, químicos obtiveram a forma sintética da droga.  E concluíram que o THC 

é apenas um dos vários cannabinóides - compostos terpenóides (com estrutura similar 

aos terpenos, como o limoneno) que ocorrem nos óleos essenciais de várias plantas, tal 

como na cannabis. Porém apresenta-se em maior quantidade na planta. ( Figura 2 ). 

 

 Figura 2 :  Cromatograma iônico de uma amostra de cannabis 
extraído com acetato de etila, contendo tetracosano como 

referência. 
(Forensic Science International 95)  

 



O teor de THC varia dependendo da parte da planta:  

10-12 %  em flores pistiladas 
 

                                                    1-2 %  em folhas 
 

                                              0.1-0.3 %  em caules  
                                                     

                                   < 0.03 %   em raízes 

 

O teor de THC dos diferentes produtos da cannabis (erva e resina de petróleo) é o 

resultado de a razão entre as diferentes partes da planta utilizada na sua produção. Um 

estudo na Suíça em 2006 mostrou, por exemplo, que dois terços das apreensões de 

cannabis herbácea variou entre 2% e 12% de THC. Dois terços das apreensões de resina 

variou entre 4% e 2%, dependendo dos detalhes do cultivo e método de produção, 

enquanto a extração de resina e / ou floração podem resultar em óleo de cannabis com 

um teor de THC de até 60%.  (6) 

 

O THC e todos os seus isômeros são substâncias de uso proscrito no Brasil, de 

acordo com a Portaria no. 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância 

Sanitária/MS, republicada no D.O.U. em 01.02.99, estando inserida na lista F1 da 

Resolução RDC no 249 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 05.09.02, que 

atualizou as listas de substâncias sujeitas a controle especial da supracitada Portaria. 

 

 

2.3-   Δ-9-Tetrahidrocanabinol 

 

O principal princípio ativo da maconha é o Δ9-THC (6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-

dibenzo[b,d]piran-1-ol :nome IUPAC do THC) (7) substância tóxica responsável pelos 

efeitos psicofarmacológicos. Sua concentração na planta varia de 0,3% a 30%, o que 

contribui para a variabilidade dos níveis de THC nos tecidos humanos após a utilização da 

substância (Figura 3). 

Já no haxixe (resina gomosa das flores das plantas fêmeas da maconha) sua 

concentração pode chegar até 28% (8) . E 35% na droga hidropônica, conhecida como 

skunk.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

O Δ-9-THC foi isolado na forma pura pela primeira vez em 1964 por Raphael 

Mechoulam, Yechiel Gaoni e Habib Edery no Instituto                                                            

Weizmann em Rehovot, Israel, através da extracção a partir do haxixe  com éter de 

petróleo, seguido de repetidas cromatografias. (9) 

É discutido até que ponto este composto é responsável pelos efeitos verificados 

com o consumo da planta. Um estudo não encontrou diferenças nos efeitos subjectivos 

entre a maconha e o THC puro, mas críticas a esse estudo apontam para que tenha sido 

usada maconha de fraca qualidade e parcialmente deteriorada, que não mantinha os 

componentes normais de terpenóides e flavonóides tais como canabinol (CBN) e 

canabidiol (CBD), defendendo que os efeitos do consumo da planta não se devem só ao 

THC. (10) 

 

2.4 - Canabinol 

 

O canabinol (também conhecido como CBN) é um canabinóide não-psicoativo 

encontrado nas plantas Cannabis sativa (11).  
É um produto oxidonte do tetrahidrocanabinol, ou seja, o THC se converte em 

CBN ao longo do tempo, mesmo em amostras de maconha armazenadas 

adequadamente (figura 4)(12).  A velocidade de tal reação é fortemente influenciada pela 

temperatura, de forma que, a 30oC o “tempo de meia vida” ( termo usado pelos peritos do 

Instituto Nacional Criminalística)  do THC será da ordem de 3,5 anos. Em outras palavras, 

após 3,5 anos espera-se que o teor e THC na amostra armazenada a 30°C seja 65% 

menor que o teor original, tendendo a valores próximos de 0% (zero) após cerca de cinco 

anos de estocagem.  

Figura 3: Δ-9-Tetrahidrocanabinol 
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Uma conseqüência imediata de tal fato é que amostras muito antiga de maconha 

naturalmente fornecerão testes negativos para THC, sem que as mesmas tenham sido 

adulteradas ou manipuladas de má fé. 

 

2.5 - Canabidiol 

 

O canabidiol (CBD) é uma das substâncias químicas encontradas na Cannabis 

sativa (13) e que constitui grande parte da planta, chegando a representar mais de 40% de 

seus extratos (Figura 5). 

Estudos feitos por pesquisadores de Israel e Espanha, já apontaram para a 

provável eficácia do canabidiol contra a perda de memória provocada pelo Mal de 

Alzheimer, desde que doença seja tratada no início. 

 

Um estudo da Universidade de São Paulo (2005) demonstra a função antipsicótica 

do canabidiol. Este estudo deve servir como base para a criação de um medicamento 

antipsicótico atípico - menos pesado - para o tratamento da esquizofrenia. O canabidiol 

teria a vantagem de provocar menos efeitos colaterias do que as drogas atualmente 

Figura 4:  Reação de conversão do THC em CBN. 

Figura 5: Canabidiol 
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disponíveis. Espera-se que, mesmo que a cannabis possa produzir sintomas psicóticos, 

esse efeito provenha unicamente do ∆-9-tetrahidrocanabinol (THC). 

O canabidiol atua nos sistemas límbico e paralímbico, regiões relacionadas às 

emoções. A substância parece reduzir a ansiedade sem causar dependência e com 

menor sedação (voz pastosa e sonolência, por exemplo). 

 

2.6 - Dados Estatísticos 

O consumo da maconha começou a subir na década de 1960-70 chegou ao ápice 

em 1979 depois caiu, voltando a avançar em 1994. Nos EUA em 1992, 4% da população 

tragava a maconha. Avaliações feitas pela OMS indicam que em 1997 o número de 

usuários de maconha era de 140 milhões de pessoas. A OMS afirma ainda que o uso da 

maconha tende a aumentar. 

Produtos da Cannabis são as drogas mais traficantes em todo mundo, 

respondendo por 65% de todos os casos de apreensão global (1,65 milhões de casos) em 

2006. No mesmo ano, 5.200 toneladas de erva e 1.000 toneladas de resina foram 

apreendidas. Praticamente todos os países e o mundo são afetados pelo tráfico de 

cannabis. Da mesma form, a cannabis continua a ser amplamente a mais utilizadas no 

mundo da droga,  com cerca de 166 milhões de pessoas terem usado maconha em 2006, 

equivalente a cerca de 4% da população mundial com idade entre 15 a 64 anos. (14) 

Segundo o último Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas 

no Brasil: 

 

   

 

 

 Tabela 1: ( Uso de Drogas. II Levantamento Domiciliar, 2005) 

 

Uso da MACONHA na vida por regiões: 

 

Tabela 2: % de Uso da maconha (II Levantamento Domiciliar, 2005) 

 

MACONHA 

Uso na vida Uso no ano Uso no mês 

8,8% 2,6 % 1,9% 

REGIÃO % DE USO DE MACONHA NA VIDA 

Norte 4,8 

Nordeste 6,1 

Centro-Oeste 7,8 

Sudeste 10,3 

Sul 9,7 
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2.7 – Mercado da Cannabis 

A maconha pode ser cultivada em praticamente qualquer país, e é cada vez mais 

cultivada dentro dos países tecnicamente avançados. (15)  

Produção de cannabis herbácea (marijuana) é amplamente dispersos, existentes 

em quase todos os países do mundo. A resina da maconha (haxixe) é produzida em cerca 

de 65 países, tendo como fontes principais o Norte da Africa e os países do sul-oeste da 

Asia, particularmente o Afeganistão e o Paquistão. (16,17)  

Marrocos é o local de maior área de cultivo da cannabis. A maior parte da resina 

da maconha apreendida na Europa continua a ser traficadas a partir de Marrocos.(3,4)  

Afeganistão é o segundo maior produtor da resina de maconha, cultivada ao lado 

de campos de papoula. (18,19,20,21) 

 

2.8 - Adulterantes 

  As produções de métodos tornaram-se cada vez mais sofisticados, resultando na 

disponibilidade em mercados ilícitos de uma vasta gama de produtos de cannabis 

comníveis muito diferentes do principal ingrediente psicoativo, delta-9-tetrahidrocanabinol 

(THC). (22)  Mais recentemente, tem também sido um debate renovado sobre o teor de 

THC em produtos de cannabis ilícitas.  

Perfis químicos montados com amostras de maconha em alguns países apontam 

como adulterantes e resíduos encontrados na droga: 

 

 

 

 

 

 

 

Giz e partículas de vidro têm sido utilizadas para fazer o produto parecer de 

melhor qualidade. 

O uso de chumbo para aumentar o peso dos produtos de haxixe na Alemanha 

provocou intoxicações com chumbo em pelo menos 29 usuários. 

Já no Brasil, narcotraficantes utilizam a cocaína e/ou até outros tipos de 

substâncias para adulterar o produto. 

Países Adulterantes  

Holanda Giz 

Sildenafil (Viagra) 

Reino Unido Vidro 

Alemanha Chumbo 
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Segundo RESOLUÇÃO-RDC, n°21 ANVISA, são de uso proscrito no Brasil as 

substâncias entorpecentes: Cocaína, Dopamina e Ecgonina são as principais substâncias 

encontradas nas amostras brasileiras de maconha. 

Tudo isso requer dados analíticos que são comparáveis entre laboratórios e ao 

longo do tempo. No entanto, a maioria dos países não exige por lei a analise detalhada do 

teor de THC dos produtos diferentes, e onde tais análises são realizadas, eles usam uma 

variedade de abordagens e modelos experimentais, reduzindo a comparabilidade dos 

resultados. (23)  

 

2.9 - Toxicologia 

 

Ao chegar à corrente sangüínea, a maconha passa por todos os tecidos do 

organismo. As sensações experimentadas variam com o teor de Delta 9THC das 

preparações (que varia de acordo com a parte da planta utilizada e o modo como são 

preparadas), via de introdução e absorção do Delta 9THC (24). Os efeitos variam muito 

de indivíduo para indivíduo e dependem da personalidade e mesmo do grau de 

experiência do indivíduo no uso da droga.  

Há curto prazo, os efeitos comportamentais típicos são: 

 

 Período inicial de euforia (sensação de bem-estar e felicidade, seguido de 

relaxamento e sonolência). 

 Quando em grupo, ocorrem risos espontâneos (risos e gritos imoderados como 

reação a um estímulo verbal qualquer). 

 Coordenação motora diminuída: perda do equilíbrio e estabilidade postular. 

 Alteração da memória recente. 

 Aumento da freqüência cardíaca (taquicardia). 

 Aumento do apetite (especialmente por doces) com secura na boca e garganta. 

 Hiperemia das conjuntivas (olhos vermelhos). 

 

Doses mais altas de Delta 9 THC podem levar a: 

 Alucinações, ilusões e paranóias. 

 Despersonalização. 

 

Há longo prazo, a extensão dos danos, bem caracterizados, se restringem ao sistema 

pulmonar e cardiovascular.   



 Maior risco de desenvolver câncer de pulmão.  

 Diminuição das defesas, facilitando infecções.  

 Dor de garganta e tosse crônica.  

 Aumenta os riscos de isquemia cardíaca.  

 Percepção do batimento cardíaco.  

Obs: A mulher que amamenta passa as toxinas da droga para a criança através do leite 

materno 

 

Muitos estudos estão sendo feitos a respeito se a maconha causa dependência, 

mas ainda não se sabe ao certo se a maconha causa ou não a dependência. Por causa 

da dificuldade de se quantificar a maconha que atinge a corrente sanguínea, não há 

doses formais de THC que causam dependência. Acredita-se que a dependência 

aumenta conforme o período do uso. 

Estudos mostram que alguns usuários que fazem uso da maconha diariamente 

não desenvolvem o vício, enquanto outros podem desenvolver uma síndrome de uso 

compulsivo semelhante à dependência de outras drogas. 

Não há como prever as interações de substâncias adulterantes no organismo, 

porém com a criação do perfil químico da droga se torna necessário não somente para 

fins médicos, mas também para se inferir a origem e o método de preparo de uma 

amostra, bem como para uma análise comparativa entre diferentes amostras, funcionando 

como base para se conhecer rotas de tráfico e servindo como ferramenta importante no 

controle ao narcotráfico. 

 

3.0 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

É importante salientar que somente os peritos criminais da Polícia Civil do Estado 

do Amazonas (PC/AM) terão contato com as amostras de maconha, e que esses 

profissionais irão realizar as extrações necessárias para a realização das análises em 

cromatografia e espectrofotometria de absorção atômica. 

Após as devidas extrações as amostras serão recolhidas semanalmente no 

Instituto de Criminalística da PC/AM e encaminhadas para análise química. 

Para a análise qualitativa da presença de maconha será realizado o procedimento 

operacional padrão da PC/AM, com a extração do vegetal com éter de petróleo. Esse 

extrato será utilizado na identificação preliminar e análise por CCD e CG/MS para 

identificação da presença de maconha e cocaína. 



O material sólido resultante da filtração será extraído novamente em água e 

filtrado. Esse extrato realiza a remoção de compostos orgânicos da amostra. Esse extrato 

será utilizado nos testes relativos à presença de diluentes da cocaína na amostra (Cálcio, 

Magnésio, Sódio, Potássio, Açúcares e Amido). 

Análise de Cálcio: Sobre uma das alíquotas da lavagem/remoção de compostos 

orgânicos (0,5mL), foi adicionado 1,0mL da Solução de Oxalato de Amônio.. 

Análise de Magnésio: Sobre uma das alíquotas da lavagem/remoção de compostos 

orgânicos (0,5mL), adicionou-se 2 gotas da solução de quinalizarina utilizando uma pipeta 

Pasteur. Se a solução obteve um caráter ácido, tornando-o o reagente vermelho-

amarelada. Foi adicionado a  solução de hidróxido de sódio até a cor mudar para violeta e 

um ligeiro excesso de 4 a 5 gotas. Foi realizado um ensaio em branco, isto é, com água 

no lugar da amostra, que originou cor violeta-azul. 

Análise de Sódio: Sobre uma das alíquotas da lavagem/remoção de compostos 

orgânicos (0,5mL), adicionou-se o triplo da quantidade que está no tubo (1,5 mL) da 

solução de Acetato de Uranilo e Magnésio e foi agitado vigorosamente.  

Análise de Potássio: Sobre uma das alíquotas da lavagem/remoção de compostos 

orgânicos (0,5mL), foi adicionado 0,5mL da Solução de Ácido Perclórico (HClO4).  

Presença de amido: Aqueceu-se uma das alíquotas da lavagem/remoção de compostos 

orgânicos até a ebulição. Adicionou-se 2 gotas da solução aquosa de iodo.  

Presença de açúcares: Sobre uma das alíquotas da lavagem/remoção de compostos 

orgânicos (0,5mL), foi adicionado lentamente pelas paredes do tubo do ensaio 2 gotas do 

Reagente de Molisch, depois 1mL de ácido sulfúrico concentrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.0     RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Neste registro gráfico é possível visualizar a separação dos componentes da 

mistura, pelos tempos de retenção e pelas áreas dos picos podemos determinar a 

concentração de cada substância na mistura. As análises propostas neste projeto foram 

realizadas amostras de material apreendido pela PC/AM suspeitas de corresponderem à 

cannabinol – canabinóide encontrado na Cannabis. Ao submeter estas amostras a 

cromatográfica gasosa acoplada ao espectrômetro de massas, foi possível identificar 

qualitativamente as substâncias presentes neste material, tornando possível a 

determinação de cannabinol e seus adulterantes 

 

O cromatograma típico encontrado para as amostras contendo THC, CBN e CBD é 

apresentado abaixo com os tempos de retenção de 11,432; 12,608  e  12, 880 minutos 

para Canabidiol, Tetrahidrocannabinol e Cannabinol, respectivamente.  

 

 

 

  

 

Figura 6 - Cromatograma Cannabis 
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Scan 571 (3.997 min): PCAM-297MCM.D Dronabinol
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Uma substância encontrada no cromatograma foi o Dronabinol. O dronabinol, 

comercializado com o nome Marinol, é uma versão sintética do tetrahidrocannabinol delta-

9 (THC delta-9). O THC delta-9 também é um componente presente na Cannabis sativa L 

(maconha).  

 O cromatograma típico encontrado para as amostras contendo Dronabinol é 

apresentado abaixo com o tempo de retenção de 3,98 minutos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Cannabicoumaronone (abreviado como CBC),  é um canabinóide encontrado 

na cannabis planta. Ele tem semelhança estrutural com os outros canabinóides naturais, 

incluindo a tetra-hidrocanabinol , canabidiol e, canabinol , entre outros. Evidência sugere 

que ela pode desempenhar um papel nos anti-inflamatórios e anti-viral efeitos da 

Figura 7 - Amostra de Dronabinol presente na Cannabis 
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Cannabinol 
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cannabis, e pode contribuir para o nível global de analgésicos efeitos da cannabis 

médica . Abaixo segue o cromatograma com a presença de Cannabicoumaronone com o 

tempo de retenção de 3.879 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O delta-8-tetrahidrocanabinol – Um análogo de tetrahidrocanabinol ( THC ) com 

antieméticos, ansiolíticos, propriedades estimulantes do apetite, analgésico e 

neuroprotetor – Foi encontrado com nas amostras apreendidas, o gráfico abaixo mostra o 

tempo de retenção de 4.010 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Amostra de Cannabicoumaronone presente na maconha 

Figura 9 - Amostra de Delta-8-Tetrahidrocanabinol presente na Cannabis 
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Scan 344 (3.037 min): PCAM-82M-1.D (-338) Cannabinol
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A substância mais encontrada nas amostras foi o Cannabinol (também conhecido 

como CBN) é um canabinóide não-psicoativo encontrado nas plantas Cannabis sativa, na 

figura abaixo apresenta esse canabinóide com o tempo de retenção de 3.037 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Devido à indisponibilidade de reagentes e imprevistos que ocorreram no decorrer 

do trabalho não foi possível realizar as analises quantitativa e de bancada para determinar 

presença de metais e açucares impossibilitando também a comparação entre as amostras 

estudadas. 
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Figura 10 - Amostra do canabinóide CANNABINOL presente na cannabis 
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5.0      CONCLUSÃO 

 

O “perfil” de diferentes amostras torna possível uma avaliação entre estas 

podendo assim distinguir uma amostra e sua origem de acordo com o perfil que esta 

apresenta. Por exemplo, a identificação e quantificação de componentes metálicos, 

diluente orgânicos/inorgânicos, solventes e outros reagente utilizados no refino, pode ser 

utilizado para determinar o método de preparo e a origem da amostra. 

Os efeitos provocados pelo consumo da droga são imprevisíveis, visto que, por 

existir uma grande quantidade de produtores a cocaína apresenta uma composição 

química variada, uma vez que, os narcotraficantes adulteram a droga adicionando a ela 

diferentes tipos de substâncias que podem apresentar diversos efeitos a saúde física ou 

psicológica do usuário. 

As produções de métodos tornaram-se cada vez mais sofisticados, resultando na 

disponibilidade em mercados ilícitos de uma vasta gama de produtos de cannabis com 

níveis muito diferentes do principal ingrediente psicoativo, delta-9-tetrahidrocanabinol 

(THC). O Cannabinol é um produto oxidonte do tetrahidrocanabinol, ou seja, o THC se 

converte em CBN ao longo do tempo, e segundo os cromatogramas apresentados pela 

policia civil, uma grande quantidade de teor do Cannabinol foi identificada pela Polícia Civil 

do estado do Amazonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tetrahidrocanabinol


6.0      REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

1. Giroud C, Battistella G, ThomasA, MaederP, Mall JF, AnnoniJM,. Effects du 

cannabis sur les fumeurs occasionnels Ann. s.l. : Favrat B, 1993. 

2. MALDANER, Adriano Otávio: Souza, Daniele Zago. Recommended Methods 

for the Identification and Analysis of Cannabis and Cannabis Products. MANUAL 

FOR USE BY NATIONAL DRUG ANALYSIS LABORATORIES. 2009. 

3. MATSUNAGA, T., et al., et al. Identification and determination of cannabinoids 

in commercially available cannabis seed. 1990. 

4. Pericia Federal - Cannabis Sativa L. MESQUITA, A, C. 24, Brasília - DF : 

APCF, 2006. 

5. Toxicologie et Pharmacologie medicolégales. Mura P, Piriou A. Amsterdam, 

Oxford, Paris : s.n., 1998, Vol. 16º. 

6. THC Statistics, Swiss Federal Office of Public Health (see also 

www.sgrm.ch/content.php?setsprache=d&action=sellang&alternative=, > Chemie > 

Forensische Chemie > THC Gehaltstatistik 2006_2; retrieved January 2009) 

7. AGURELL, S. & HALLDIN, M. Pharmacokinetics and metabolism of Δ¹ - 

tetrahydrocannabinol and other cannabinoides eith emphasis on ma. 1986. 

8. Wiley, J. The Analysis of Drugs of Abuse. s.l. : Gough TA, 1991. 

9. Plasma Concentrations od Delta -9-tetrahydrocannabinol reflect the degree of 

intoxication? Hollister LE, Gillespie HK, Ohlsson A, Lindgren JE, Wahlen A, 

Agurell S. 1991, Vol. 21. 

10. LEMBERG, L: AXELROD, J e KOPIN, I.J. Metabolism and disposition of 

tetrahydrocannabinol in naive subjects and marijuana users. 1971, Vol. 191. 

11. Furnari, C., Otraviano, V. e Rosati, F. Ann Ist Sup Sanita. Amsterdam : s.n., 

2001. 

12. G. S. Lewis and C. E. Turner, "Constituents of Cannabis sativa L.: XIII. 

Stability of dosage form prepared by impregnating synthetic (-)- 9-trans-

tetrahydrocannabinol on placebo cannabis plant material", J. Pharm. Sci., vol. 67, 

No. 6 (1978), pp. 876-878. 



13. KUPPERS, F.J.E.M., et al., et al. Pyrolysis of cannabidiol. Struture elucidation 

of the main pyrolytic product. 29, 1973. 

14 - Remberg, Barbara ; MALDANER, Adriano Otávio ; Souza, Daniele Zago . 

Recommended Methods for the Identification and Analysis of Cannabis and 

Cannabis Products. Vienna: UNITED NATIONS PUBLICATION, 2009 (MANUAL 

FOR USE BY NATIONAL DRUG ANALYSIS LABORATORIES) 

15 - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), annual World Drug 

Reports (see www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html; retrieved 

January 2009) 

16 - ElSohly M.A. (2007). Marihuana and the Cannabinoids, Human Press, ISBN 

1-59745-947-8 

17 - THC Statistics, Swiss Federal Office of Public Health (see also 

www.sgrm.ch/getdate.php?datei_id=404; in German; retrieved January 2009) 

18. Niesink R.J.M. et al. (2007), THC concentrations in marihuana, nederwietand 

hash in Nederlands coffeshops (2006-2007), Utrecht, Trimbos Institute, ISBN 978-

90-5253-593-7 (in Dutch with summary in English; see also 

www.trimbos.nl/Downloads/Producten/DefinitiefTHC%202007%20definitief%20sep

t%20NI.pdf; retrieved Januray 2009) 

19. Hardwick, S. and King, L. (2008), Home Office Cannabis Potency Study 

2008,ISBN 978-1-84726-662-0 (see also 

http://scienceandresearch.homeoffice.gov.uk/hosdb/publications/drug-detection-

publications/31-08_-_Home_Office_Cannabi1.pdf?view=Binary; retrieved January 

2009) 

20. McLaren, J., et al. (2008), Cannabis potency and contamination: a review of 

the literature, Addiction, 103 (7) , 1100-1109. 

21. Potter, D.J. et al. (2008), Potency of Δ9-THC and other cannabinoids in 

Cannabis in England in 2005: Implications for psychoactivity and pharmacology, J. 

Forensic Sci., 53 (1), 90-94.  

22. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), annual World Drug 

Reports (see www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html; retrieved 

January 2009) 



23. Shibuya, E. et al. (2006), Sourcing Brazilian marijuana by applying IRMS 

analysis to seized samples, Forensic Sci. Int., 160 (1), 35-43. 

24. BABOR, T.F., et al., et al. Marijuana consumption and tolerance to 

physiological and subjecive effective effects. 1975 

 

 

 

 


