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Figura 1. Estrutura molecular do canabinoide sintético ADB-4en-Pinaca.
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Espectroscopia Raman
Análise de Agrupam ento H ierárquico

Baseado na dis tânc ia de euc lidiana como medida de diss imilaridade, utilizando o método de W ard (1963).

   Na PCA, as duas primeiras dimensões explicam cerca de 80% da variabilidade dos 
dados (Figs. 3 e 4), o que corresponde à redução de dimensionalidade da matriz 
original de 78 variáveis para apenas 2. A decomposição por valores singulares 
que a PCA utiliza permite uma nova representação dos espectros, que denota os 
padrões espectrais das amostras. Nela, os espectros são agrupados de forma 
independente, de acordo com a matriz química da droga.

O dendrograma da Fig. 5 apresenta o resultado da HCA dos espectros escolhidos
aleatoriamente. Os nomes dos arquivos foram mantidos nas bases dos agrupamentos.
É possível observar que o material impregnado no papel (P-ADB) se distancia de forma
contundente dos materiais do sólido amorfo (ADB) e do cristal (ADB-CRISTAL). 
Além disso, os materiais sólidos amorfo e cristalizado se separam em níveis
hierárquicos mais baixos e não se confundem, evidenciando a dissimilaridade
destes espectros nas diferentes matrizes químicas analisadas. 

Figura 3. Distribuição das variâncias nos 6 PCs. Figura 4. Projeção dos scores dos espectros no
                plano PC1 x PC2. 

Figura 5. Classificação das amostras conforme a matriz da droga por HCA. 

Na última década, uma crescente quantidade de canabinóides sintéticos 
relacionados a evidências forenses surgiu das apreensões de drogas ilícitas no 
Brasil e no mundo [1]. A ADB-4en-PINACA é um canabinóide sintético de núcleo 
indazol-carboxamida, apresentada na Fig. 1. A sua estrutura química pode facilitar 
a ligação aos receptores biológicos de canabinóides naturais já conhecidos, CB1 e 
CB2 [2].  Esta droga vem sendo relatada em diversos casos de intoxicação e 
óbitos [3,4]. 

Introdução

Neste trabalho, foi realizada a associação da Espectroscopia Raman com 
Análise de Componentes Principais (PCA) e Análise de Agrupamento Hierárquico 
(HCA) [5], visando a identificação e classificação dos espectros Raman, conforme 
o material analisado: cristal, sólido amorfo e sólido impregnado em papel.

Materiais e Métodos
Os materiais oriundos de apreensões de segmentos de papel foram 

separados em três tipos: sólido amorfo (obtido por raspagem), cristal (obtido por 
recristalização em metanol) e papel (analisado diretamente). As amostras foram
referidas como "amorfo", "cristal" e "papel", respectivamente. 

Os espectros Raman foram obtidos no Microscópio Enclosure Invia 
Raman Renishaw , com lente objetiva de 20x, laser de 785 nm, potência incidente 
de 30 mW, com método de aquisição centralizada, na faixa de frequência de 
deslocamento Raman de 600 cm-1 até 1720 cm-1.

Foram realizadas aquisições de 26 (vinte e seis) espectros de cada tipo de 
material, padronização dos dados por distribuição normal e ajuste da linha de base 
pelo método de correção por mínimos quadrados parciais [5].

Dos 78 espectros adquiridos, 39 foram escolhidos aleatoriamente como 
amostras de treinamento (calibradores) e os restantes como amostras de teste,
efetivamente utilizados na PCA e na HCA, resultando em 11 espectros do amorfo, 
13 espectros do cristal e 15 espectros do papel. 

Resultados
Os 78 espectros Ramam foram plotados na Fig. 2, tendo sido assinaladas as 

principais vibrações: O núcleo do anel indazol-carboxamida é confirmado pelos 
picos em 1001 cm-1 e 777 cm-1, atribuídos às deformações das ligação CH do anel de 
seis membros e às torções do anel de cinco membros. Os picos em 1647 cm  e-1

1534 cm-1 são atribuídos às estruturas de amida primária e secundária, 
respectivamente. O pico em 1577 cm-1 indica a presença de sal quaternário de amônio,
confirmado pelos modos das deformações do sistema NR4

+ nos  picos em 
666 cm-1 (a forma salina pode aumentar a solubilidade da droga em água, favorecendo
a absorção no organismo, quando consumida por vias oral ou nasal) [2,6].

Figura 2. Espectros Raman das amostras da droga analisada.

 O pico em 1670 cm-1 é atribuído ao modo vibracional de estiramento da 
estrutura C=CH2, indicando a presença de insaturação trans no carbono 4 da 
ramificação vinílica (ver estrutura molecular na Fig.1) [6].

Conclusão
A PCA e a HCA são duas técnicas de quimiometria que se mostraram 

eficazes na associação com a espectroscopia Raman, permitindo a identificação 
da ADB-4en-Pinaca, nos materiais apreendidos, quando a droga é aspersa em 
papel, raspada ou recristalizada. Este trabalho permitiu a inclusão de espectros 
Raman como padrões de trabalho, no software do instrumento, para a ADB-4en-
Pinaca, nas três formas de apresentação estudadas, que não estavam 
implementadas na base de dados de espectros disponíveis e, com isso, podendo
contribuir com a produção de laudos periciais robustos e irrefutáveis para este 
canabinóide sintético.
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