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RESUMO 

 

A metilenodioximetanfetamina (MDMA) ou XTC, ADAM, MDM, pílula do amor, ou 

seu nome mais popular, ecstasy, é uma droga sintética, produzida a partir da 

anfetamina, cuja ação remete à diminuição da reabsorção da serotonina, dopamina 

e noradrenalina no sistema nervoso central, causando euforia, sensação de bem-

estar, alterações na percepção sensorial e grande perda de líquidos. Química 

forense é o uso da química em perícias criminais, por meio dela é possível fazer 

análises orgânicas e inorgânicas, toxicológicas, investigações sobre incêndios 

criminosos e sorologias, onde é viável fazer elucidações de crimes de assassinatos, 

roubos, envenenamentos entre outas análises. Na identificação provisória de 

material apreendido, suspeito de substâncias entorpecentes, é importante a 

constatação inicial que indique a presença de substâncias proscritas para se fazer 

cumprir o artigo 50 da Lei de entorpecentes.  Alguns testes não específicos podem 

comprometer a realização de flagrante de apreensão de drogas e consequente 

detenção provisória do acusado.O reagente de Marquis é indicado para identificação 

provisória de MDMA, é utilizado em muitos laboratórios de exames de 

entorpecentes, para este fim, porém sua especificidade foi discutido neste trabalho. 

Foram testados neste trabalho a sibutramina, cloxazolam, dimenidrinato, 

butilbrometo de escopolamina, cafeína, femproporex em comprimidos e comparados 

a um padrão de confronto contendo MDMA utilizando o reagente de Marquis. Os 

resultados obtidos evidenciaram que a utilização do teste de Marquis para 

identificação do MDMA (metilenodioximetanfetamina) em exame de constatação 

provisória para cumprimento do artigo 50 (lei de entorpecentes), não foi específico 

para tal, ficando apenas comprovada a presença de derivados de anfetamina, 

substância esta não proscrita, segundo a Portaria 344/98 e suas atualizações.  

Palavas-chaves: MDMA. Ecstasy. Marquis. 

 

 

 



   ABSTRACT 

 

The methylenedioxymethamphetamine (MDMA) or XTC, ADAM, MDM, love drug, or 

known as ecstasy is produced based on anfetamina that acts  deacresing  serotonin, 

dopamine and noradrenaline resoak in the central nervous system, causing euphoria, 

greatly enhanced touch, bodily sensations and dehydration. 

Forensic chemistry is the name given when  Chemistry is applied in criminal 

investigations, according to it, It’s possible to make organic,inorganic and 

toxicological analyses, studies about criminal fires, serolory, murder elucidation, 

robberies, poisonings and others. In the  confiscated material temporary 

identification, in case of drug supicious, it is important that the first observation 

indicates the presence of prohibited substances to establish the law ( article 50 the 

aw of narcoctis). Some unspecific analyses may compromise the execution of 

seizure of drugs flagrant, and, therefore, defendant´s provisional detention. Marquis 

reagent is indicated to temporary MDMA identification, It’s used in many narcotic test 

Laboratories, with that purpose, by the way, its specificity was studied in this Project. 

Sibutramine, cloxazolam, dimenhydrinate, scopolamine butylbromide, caffeine, 

femproporex pills were tested in this Project and compared to a pattern match 

containing MDMA using the Marquis’ reagent. The obtained results emphasized that 

the use of Marquis’s test to MDMA (methylenedioxymethamphetamine) identification 

in temporary verification exams to the execution of  artigle 50 (law of narcotics), was 

not especific, only proved the presence of amphetamines and its derivates, 

unforbbiden substance, according to Concierge 344/98 and its updates. 

Key – words: MDMA. Ecstasy. Marquis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A metilenodioximetanfetamina (MDMA) ou XTC, ADAM, MDM, pílula do 

amor, ou seu nome mais popular, ecstasy, é uma droga sintetizada a partir da 

anfetamina, cuja ação remete à diminuição da reabsorção da serotonina, dopamina 

e noradrenalina no sistema nervoso central, causando euforia, sensação de bem-

estar, alterações na percepção sensorial e grande perda de líquidos. O ecstasy 

ganhou notoriedade com o advento das grandes festas tecno e raves. Com 

frequência, os usuários, ao usar a droga, tentam estimular a salivação e o controle 

de líquidos utilizando pirulitos ou balas durante as festas (MARTINS; OLIVEIRA, 

2015).  

A sintetização e patente da produção de MDMA, pertence ao laboratório 

alemão Merck, desde 1912. Como inibidor de apetite tornando-se inviável seu 

consumo devido a inúmeras reações adversas. Ressurgiu em 1953 nos estados 

unidos após testes do exercito americano para fins militares. (XAVIER, 2008). 

Em 1985 o MDMA tornou-se uma droga restrita nos Estados Unidos, 

introduzida na Lista I do Convenio De Substâncias Psicotrópicas, como substância 

de elevado potencial de abuso. Essa medida foi imediatamente seguida pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde) que passou a considerar a MDMA como droga de 

restrição mundial. (XAVIER 2008,DENARC, Paraná 2008). O MDMA apresenta 

efeitos agudos semelhantes ao da cocaína e anfetaminas, podendo assim ser 

classificado como psicoestimulante. (AGOSTINHO, 2013) 
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1.1 Síntese do MDMA 

 

No método é descrito duas etapas de síntese a partir do safrol, indicando 

a reação com amônia pela síntese de 3,4-metilenodioxianfetamina (MDA) e com 

Metilamina para a síntese de MDMA.  (LAPACHINSKE, 2009)  

 

Figura1: Esquema da síntese da MDMA a partir do Safrol pelo método da bromação. 

 

O safrol é parte da formulação de óleos essências como sassafrás, noz 

moscada, canela, cálamo como precursor químico para a síntese. Nesta substância 

o grupo metilenodioxi é o mesmo encontrado no MDMA (AGOSTINHO, 2013). 

O produto final da síntese de MDMA desenvolve impurezas que 

contaminam o produto final. Como se trata de uma droga ilegal não se espera 

nenhuma etapa de purificação final.  (Lapachinske, 2009) 

 

1.2 Efeitos do MDMA 

 

O homem pós-moderno cada vez mais desfruta dos prazeres 

proporcionados por drogas a fim de suprir seu desencantamento com a vida. Para 

Cesarmane Kalinaet AL. (1999) todos os estudos e observações que foram 

realizados evidenciam que o homem está mal e que não consegue encontra-se 

consigo próprio no meio em que vive. Os autores também afirmam que os valores 

efetivos colocados de lado que são essenciais à vida, são conseguidos através de 

substâncias estimulantes. (SARDINHA; GARCIA, 2000). 

É sob este enfoque que podemos assimilar com o uso de MDMA, uma droga 

popularmente conhecida como “ecstasy” (3,4 metilenodioximetanfetamina) que 
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proporciona ao individuo inúmeras sensações e variados efeitos que podem ser 

agudos e crônicos. 

Posto que a o ecstasy seja considerado uma droga segura pelos 

usuários, estudos apontam que este conceito é falso. A MDMA é uma neurotoxina 

seletiva serotonérgica e quando administrada faz com o que haja um aumento na 

liberação de neurotransmissores monoaminas (dopamina, noradrenalina e 

serotonina). Essa droga, quando administrada possui a propriedade de se ligar 

diretamente ao axônio resultando em um impedimento na produção e liberação de 

monoaminas, e consequentemente ocorre a diminuição na concentração destas 

presentes no cérebro. A MDMA possui uma grande afinidade com receptores de 

serotonina (5-HT) que são responsáveis pelo controle de emoções, domínio 

sensorial e da capacidade associativa do cérebro. De princípio, após ingestão do 

ecstasy, ocorre um aumento significante na liberação de serotonina e ao mesmo 

tempo diminui a sua recaptação pela membrana pré-sináptica. Outro evento 

ocasionado por esta, é a diminuição na atividade da enzima triptofanohidroxilase 

(TPH), que está diretamente ligada a síntese da 5-HT e por isso verifica-se a 

diminuição nos estoques de serotonina nas vesículas pré-sinapticas. Outro 

neurotransmissor que é encontrado em síntese e liberação aumentada é a dopamina 

devido a ativação do receptor 5-HT (5 – hidroxitriptamina). A noradrenalina, por sua 

vez, é o principal responsável pelos efeitos físicos. 

Devido a maciça liberação de noradrenalina o MDMA causa efeitos 

significativos sobre o sistema cardiovascular, esse mecanismo provoca aumento da 

frequência cardíaca e aumento da pressão sanguínea. Outro comportamento da 

droga é sobre a liberação hormonal, onde esta substância leva a um aumento dose-

dependente da concentração de cortisol, prolactina e do hormônio 

adrenocorticotrófico, ao mesmo tempo o hormônio de crescimento não apresenta 

alterações. (COSTA, 2004). 

Estudos evidenciaram que mesmo em baixas doses (40mg) a MDMA 

pode induzir secreção de hormônio antidiurético em humanos, resultando desta 

forma aumento na retenção de fluídos. (COSTA, 2004). Os efeitos do MDMA podem 

ser observados no período entre 20 e 60 minutos após a ingestão, persistindo entre 

2 a 4 horas. Níveis plasmáticos são encontrados 24 horas após a ingestão oral, a 
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qual é sua principal forma de administração. Podem ser encontrados em formas de 

comprimidos e cápsulas (XAVIER, 2008). 

Os efeitos conhecidos do MDMA variam de acordo com a dose, 

frequência de uso, podendo ser agudos e crônicos. Os primeiros sintomas  que 

aparecem minutos após a ingestão do êxtase que são considerados “positivos” para 

os que desfrutam desta droga são: bom humor, vontade de comunicar, aumento da 

energia emocional e física, sentimento de conforto e proximidade, percepção 

sensorial aumentada, sensação de brilho e intensidade, autoconfiança e outros. 

(GULBENKIAN, 2009).   

 

Quadro 1 – Outros sintomas possíveis e subdivididos. 

Sintomas Tempo após Ingestão da MDMA 

Agudos: Sudorese, arritmia, tremores, midríase, 
sensação de calor e frio, alucinações, 
dificuldades de realizar atividades físicas e 
mentais, insônias, flashbacks, transtornos de 
pânico, psicoses, aumento da pressão 
arterial e frequência cardíaca, boca seca, 
diminuição do apetite, alterações na 
percepção do tempo e percepção visual, 
aumento no desejo sexual, trismo e 
bruxismo. 

 
 
 
 

Ocorrem nas primeiras 24horas. 

Subagudos: Depressão, náuseas, ansiedade e 
irritabilidade. 

 
24 horas a um mês. 

Crônicos: Efeitos neurológicos (transtorno de pânico, 
depressão, distúrbio de memória e 
dificuldades para tomar decisões) alterações 
faciais (efeito secundário do bruxismo e 
trismo) psicoses, depressão, anemia 
aplástica, alterações faciais, e insuficiência 
renal e problemas hepáticos (como fibrose e 
hepatite), depressão profunda (podendo 
levar ao suicídio). 

 
 
 
 

Após meses. 

(TADINI, 2016). 

 

Um dos efeitos mais marcantes causados pelo MDMA é a temperatura 

corporal do usuário que pode chegar a ser maior que 43°C, que requer atendimento 

médico imediato. (XAVIER; LOBO; FONTELES, 2007). 

Na presença de distúrbios neurológicos (delírio, estupor ou convulsões), a 

hipertermia significa alto risco de morbidade e mortalidade. Interações com outras 

drogas ou adulterantes presentes nos comprimidos podem interferir no metabolismo 
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e nos efeitos tóxicos do ecstasy. Concentrações sanguíneas de MDMA acima de 

1000 ug/mL são consideradas potencialmente fatais enquanto que doses menores 

de 0,6 ug/mL são capazes de reproduzir quadros agudos. Intoxicações provenientes 

de MDMA ou MDEA são diferenciadas apenas através de métodos toxicológicos em 

amostras de urina e sangue.  (COSTA, 2004). 

Apesar do grande número de relatos de intoxicação aguda por MDMA 

poucas são as informações sobre casos de mortes relacionados a este, porém, as 

causas de morte existentes associadas ao uso do ecstasy são: Hipertermia, 

Síndrome da Serotonina, Hiponatremia, Edema Cerebral, Insuficiência hepática, 

Rabdomiólise, Transtorno de pânico e falência múltipla de órgãos.  (XAVIER; LOBO; 

FONTELES, 2007). 

De acordo com a Portaria 344/98 - Regulamento Técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária; todas as anfetaminas (lista A3), derivados como a MDMA e 

também seus precursores, são de uso restrito, consideradas substâncias alto 

potencial de abuso. O safrol que é um precursor da MDMA está enquadrado na Lista 

de Substancias Precursoras de Entorpecentes e/ou Psicotróficos de uso proscrito no 

Brasil. Toda e qualquer substância entorpecente (lista A1 e A2), psicotrópica (lista 

A3 e B1), anorexígenas (lista B2), substâncias retinóicas (lista C2), anabolizantes 

(lista C5), imunossupressoras (lista C3), substâncias e plantas precursoras de 

entorpecentes e/ou psicotrópicos (lista D1 e E), insumos químicos utilizados para 

fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos (lista D2), sua venda e/ou 

uso, quando prevista por esta portaria, é de controle da ANVISA; a portaria foi 

elaborada para conter e controlar o uso abusivo dessas sustâncias.  
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1.3 A Portaria 344/98 e a lei Nº 11.343, de Agosto de 2006. 

 

Segundo a Lei Nº 11.343, de 23 de Agosto de 2006 é estabelecido, de 

acordo com seguintes artigos: 

Art. 2º Ficam proibidas, em todo território nacional, as drogas, bem como 
plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos 
quais possam ser extraídos ou produzidos drogas, ressalvada a hipótese de 
autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a 
Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, 
de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. 
Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos 
vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins 
medicinais ou científicos, em local e prazos predeterminados, mediante 
fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. 

 

Diante deste artigo temos o objetivo da Lei N° 11.343 que é: a proibição 

em todo país de qualquer produção, uso ou vendas de drogas relatadas nas listas 

presente na Portaria 344/98. 

 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósitos, transportar ou trouxer 
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes 
penas:  
I – advertência sobre os efeitos das drogas;  
II – prestação de serviços à comunidade;  
III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.  
§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, 
semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas a preparação de pequena 
quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física 
ou psíquica. 

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às 
condições em que se desenvolveu a ação. Às circunstâncias sociais e 
pessoais, bom como à conduta e aos antecedentes do agente. 
§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão 
aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. 
§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput 
deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses. 
§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas 
comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, 
estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que 
se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da 
recuperação de usuários e dependentes de drogas. 
§ 6º Para garantia dos cumprimentos das medidas educativas a que se 
refere o caput, nos incisos I, II, III, a que injustificadamente se recuse o 
agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a: 
I – admoestação verbal; 
II – multa; 
§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do 
infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente 
ambulatorial, para tratamento especializado. 
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Neste artigo, temos quais as penas a serem cumpridas por quem adquirir, 

guardar, tiver em depósitos, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 

drogas sem autorização, nos incisos I, II, III, que consiste em programas 

comunitários para ajudar o dependente a não usar mais a droga.  

Art. 33, Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 
dias-multa.  
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:  
I – importa, exporta, remete, traz consigo ou guarda, ainda que 
gratuitamente sem autorização ou em desacordo com a determinação legal 
ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à 
preparação de drogas;  
II – semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em 
matéria-prima para a preparação de drogas; 
III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem propriedade, 
posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se 
utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 
§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas: Pena – 
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) 
dias-multa. (Vide ADIN nº 4.274, publicada no DOU de 30/5/2012) 
§ 3º Oferecer drogas, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de 
seu relacionamento, para juntos a consumirem: Pena – detenção, de 6 
(seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28. 
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão 
ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas 
restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 
organização criminosa. (Expressão “vedada a conversão em penas 
restritivas de direitos” com execução suspensa pelo Senado Federal, na 
forma do Art. 52, X da constituição Federal, pela Resolução nº 5, de 
15/2/2012). 

Diante do Artigo 33 temos o que é considerado tráfico explicado em 

dezenove verbos e quais as penas são submetidas nesse caso. No § 2º, configura a 

conduta de induzimento, o que tem a posse, propriedade ou administração da droga 

estaria auxiliando o uso indevido de drogas, e está seria a posição da acusação. Já 

no § 3º faz-se necessária a concomitância de alguns elementos, o oferecimento da 

droga de forma eventual, a ausência do objetivo de lucro, consumo em conjunto, o 

que trata-se de crime bi próprio, porque exige relacionamento (vínculo) entre os 

agentes. E por fim, no § 4º temos a diminuição de um sexto a dois terços da pena 

restrita de direitos para agentes primários, de bons antecedentes, que não se 

dedique as atividades criminosas nem integre organização criminosa.  
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Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, 
entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que 
gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto 
destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 
1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.  

 

No artigo 34 é relatado a pena submetida a agentes que forem flagrados 

com maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, 

preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar.  

Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o 
efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de drogas, era, ao tempo 
da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. Quando absolver o 
agente, reconhecendo, por força penal, que este apresentava, à época do 
fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, 
poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para 
tratamento médico adequando.  

Em específico fica estabelecido no artigo 45 que: o agente com 

dependência química ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de 

drogas, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal 

praticada, é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento, é isento de pena. E se 

comprovado as condições referidas, o juiz poderá determinar o encaminhamento do 

agente ao um tratamento médico adequado.  

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária 
fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia 
do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 
24 (vinte e quatro) horas. 
§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e 
estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de 
constatação da natureza e quantidade de droga, firmado por perito oficial 
ou, na falta deste, por pessoa idônea. 
§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo não 
ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.  
§ 3º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 
(dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e 
determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra 
necessária à realização do laudo definitivo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 
12.961, de 4/4/2014). 
§ 4º A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia 
competente no prazo de 15 (quinze) dias na presença do Ministério Público 
e da autoridade sanitária. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.961, de 
4/4/2014). 
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No artigo 50, é explicado o que ocorre em caso de flagrante, onde a 

autoridade policial deverá comunicar ao juiz competente sobre o ocorrido no 

flagrante. Mas, para que ocorra a prisão do agente, é necessário que haja um laudo 

de constatação da natureza e quantidade de droga, firmado por perito oficial, como 

descrito no § 1º. Com todas as informações em mãos referidas ao juiz, este 

certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição 

das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo 

definitivo, como dito no § 3º. Já, no § 4º fica estabelecido que a destruição das 

drogas será feito pelo delegado de polícia competente em quinze dias na presença 

do Ministério Público.  

É essencial que o perito tenha um vasto conhecimento em outras áreas da 

química, como por exemplo, físico-química, orgânica e também em áreas como, 

biologia, física, geologia, criminalística, toxicologia e noções de medicina, para que 

seu trabalho seja completo e inquestionável no futuro de um julgamento. 

Art. 66. Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta lei, até que 
seja autorizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denomina-
se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras 
sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. 

O artigo 66 vem a ser uma norma penal em branco heterogênea, que é 
uma lei no qual precisa de uma complementação, que neste caso é a Portaria 
344/98, que estabelece, em listas, o que é são denominadas drogas de acordo com 
o Ministério da Saúde.  

BRASIL. Congresso. Câmara dos deputados. Constituição (2006). Lei nº 
11.343, de 23 de agosto de 2006. Brasilia, 23 ago. 2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/. Acesso em: 5 out. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/
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2 IDENTIFICAÇÃO DO MDMA PELO REAGENTE DE MARQUIS. 

 

As técnicas de identificação colorimétricas e outras mais específicas vêm 

tornando-se cada vez mais necessárias diante da criminalidade, pois separam e 

identificam de maneira detalhada e segura compostos químicos, aliadas a uma 

elevada sensibilidade, rapidez de análise e capacidade de estudo de amostras 

complexas na ciência forense (GALINDO, 2010). 

Química forense é o uso da química em perícias criminalísticas e por meio 

dela é possível fazer análises orgânicas e inorgânicas, toxicológicas, investigações 

sobre incêndios criminosos e sorologias, onde é viável fazer elucidações de crimes 

de assassinatos, roubos, envenenamentos; análise de cédulas de dinheiro e 

documentos; análise de resíduos de disparos de tiros, averiguação e definição dos 

tipos de drogas que foram apreendidas. São usadas técnicas, como colorimetria, 

cromatografia, espectrometria de massas, espectroscopia, calorimetria, papiloscopia 

e termogravimétrica.  

Na identificação provisória de material apreendido, suspeito de 

substâncias entorpecentes, é importante a constatação inicial que indique a 

presença de substâncias proscritas para dar cumprimento ao artigo 50 da Lei de 

entorpecentes.  Alguns testes não específicos podem resultar em comprometimento 

da realização de flagrante de apreensão de drogas e consequente detenção 

provisória do acusado. 

A UNODC, 1994 e a EMCDDA, 2015, referências mundiais em 

padronização de testes de identificação de drogas, o reagente de Marquis é indicado 

para identificação provisória de MDMA, e assim é utilizado em muitos laboratórios de 

exames de entorpecentes, para este fim, porém sua especificidade será discutida 

neste trabalho.  

 

3 OBJETIVO  

 

Analisar a validade e especificidade do teste de Marquis, para 

identificação provisória de MDMA em comprimidos apreendidos.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram testados neste trabalho, em parceria com o Laboratório de Exames 

de Entorpecentes de Ribeirão Preto, as seguintes substâncias, sibutramina, 

cloxazolam, dimenidrinato, butilbrometo de escopolamina, cafeína, femproporex em 

comprimidos e comparados a um padrão de confronto contendo MDMA utilizando o 

reagente de Marquis.  

O reagente de marquis foi preparado utilizando a mistura de Formaldeído 

e Ácido sulfúrico na proporção 9:1. (MARTINS; OLIVEIRA, 2015). 

Os compostos utilizados foram previamente testados em metodologia 

diferente a deste trabalho e identificados como segue:  

 

Tabela 1: Sequencia de substâncias testadas. 

Sequencia       Material testado  

1 Padrão (MDMA)  

2 Sibutramina  

3 Cloxazolam  

4 Dimenidrinato  

5 Burilbrometo de escopolamina  

6 Cafeína  

7 Femproporex  

  

Os comprimidos foram macerados em cadinhos limpos e secos e 

distribuídos em placa escavada. 

 

 

 

 

 

 

Na sequência foi aplicado o reagente de Marquis previamente preparado 

e em seguida observadas as colorações resultantes. 
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5 RESULTADOS  

 

 

 Foram observadas as seguintes alterações colorimétricas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Sequência de substâncias testadas e respectivas cores apresentadas. 
 

 Sequencia de substâncias Resultado 

1 Padrão (MDMA) Preto 
2 Sibutramina Incolor 
3 Cloxazolam Alaranjado 
4 Dimenidrinato Marrom 
5 Burilbrometo de escopolamina Branco 
6 Cafeína Branco 
7 Femproporex Preto 

 

Foi observado que no padrão de confronto e o femproporex obtivemos a 

coloração preta, diferente dos demais comprimidos. 
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6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

Segundo a UNODC, 1994, 2016, EMCDDA, 2015, o teste de Marquis 

deveria ser especifica para identificação prévia de MDMA em comprimidos testados, 

resultando na cor preta como obtivemos neste trabalho. 

Porém, como apresentado, a substância derivada de anfetamina 

femproporex apresentou a mesma coloração preta quando comparada ao padrão. O 

femproporex é um estimulante anorético utilizado para tratamentos de obesidade e 

tem biotransformação hepática em diferentes metabólitos, incluindo a anfetamina 

(PIRES et al, 2011). Seu uso está proscrito no Brasil. 

Os resultados obtidos evidenciaram que a utilização do teste de Marquis 

para identificação do MDMA (metilenodioximetanfetamina) em exame de 

constatação provisória para cumprimento do artigo 50 (lei de entorpecentes), não é 

específico para tal, ficando apenas comprovada a presença de derivados de 

anfetamina, substância esta não proscrita, segundo a Portaria 344/98 e suas 

atualizações.  
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