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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo desenvolver uma metodologia para quantificação 

dos principais canabinóides presentes na Cannabis Sativa, com base na Reação de Duquenois-

Levine, popularmente utilizada como teste presuntivo para a maconha, ao retornar uma coloração 

azul-violácea em uma solução de vanilina etanólica 2%, ácido sulfúrico ou acetaldeído e ácido 

clorídrico em presença de canabinóides. O método desenvolvido utiliza espuma de poliuretano 

como material adsorvente do cromóforo resultante. A espuma seca é então escaneada e a imagem 

obtida é tratada com o auxílio de um software de livre acesso para análise de imagens (ImageJ), e 

a intensidade de cor da espuma é responsável pela obtenção de um sinal analítico diretamente 

proporcional à concentração dos canabinóides. Foram estudados os parâmetros de otimização do 

método proposto, a massa de espuma utilizada, os volumes das soluções de Duquenois-Levine e 

de ácido clorídrico concentrado e os respectivos tempos de extração e de reação, bem como 

parâmetros de mérito para a validação do método, como precisão, linearidade, limites de detecção 

e de quantificação e robustez. Estes estudos permitiram a elaboração de uma curva de calibração, 

e a quantificação de canabinóides em uma amostra real de maconha. 

 

 

Palavras-chave: Canabinóides. Maconha. Cannabis Sativa. Método Analítico. Imagens Digitais. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to develop a methodology for quantifying the main cannabinoids found in 

Cannabis Sativa, based on the Duquenois-Levine Reaction, popularly used as a presumptive 

cannabis test, which returns a blue-violet coloration in an ethanolic solution of vanillin 2%, sulfuric 

acid or acetaldehyde and hydrochloric acid in the presence of cannabinoids. The developed method 

utilizes polyurethane foam as the adsorbent material of the resulting chromophore. The dried foam 

is then scanned and the image obtained is treated with the aid of an open access image analysis 

software (ImageJ), and the color intensity of the foam is responsible for obtaining an analytical 

signal directly proportional to the cannabinoids concentration. The optimization parameters of the 

proposed method, the foam mass used, the volumes of the Duquenois-Levine and concentrated 

hydrochloric acid solutions and the respective extraction and reaction times were studied, as well 

as merit parameters for method validation, such as precision, linearity, detection and quantification 

limits and robustness. These studies allowed for the elaboration of a calibration curve and 

quantification of cannabinoids in a real marijuana sample. 

 

 

Keywords: Cannabinoids. Marihuana. Cannabis Sativa. Analytical Method. Digital Images. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Cannabis Sativa, mais conhecida no Brasil como maconha, é a droga ilícita mais 

cultivada, traficada e consumida no mundo, sendo estimado que 188 milhões de pessoas fizeram 

uso da droga no ano de 2017 (Figura 1). Recente pesquisa aponta que, no país, 7,7% dos 

brasileiros de 12 a 65 anos já a usaram ao menos uma vez na vida (FUNDAÇÃO OSWALDO 

CRUZ, 2017). Somente no ano de 2017, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 900 

toneladas de maconha em um total de 275 operações (POLÍCIA FEDERAL, 2018). 

 

Figura 1 – Quantidade de usuários de drogas ilícitas pelo mundo no ano de 2017. 

 

Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime, 2017. 

 

A preocupação em regulamentar a produção e comércio da maconha se dá devido 

aos efeitos psicoativos e físicos oriundos do seu consumo, incluindo sensações de bem-estar e 

relaxamento, sensação de consciência sensorial aguçada, prejuízo da memória e da coordenação 

motora, apetite aumentado, taquicardia, vasodilatação, indução da pressão intra-ocular e 

broncodilatação. Em doses mais elevadas, apresenta no indivíduo também comportamentos de 

ansiedade, confusão, paranoia, agressividade e psicose tóxica (DE SOUZA, 2011). No entanto, 

algumas destas consequências são desejáveis e já aproveitadas em outros países, por exemplo, 

para a produção de fármacos que tratem de doenças como glaucoma, câncer, insônia, dores 

musculares, etc.  

 

 

 



15 
 

1.1 Legislação 

O Brasil foi o primeiro país a editar uma lei contra a maconha. Em 4 de outubro de 

1830, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro penalizava o “pito de pango”, denominação da 

maconha, no § 7º da postura que regulamentava a venda de gêneros e remédios pelos boticários 

(BARROS e PERES, 2011). A lei mais recente que trata da produção não autorizada, do tráfico 

ilícito de drogas e da definição de crimes é a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, que dita 

(BRASIL, 2006):  

 

Parágrafo único.  Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou 

os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou 

relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. 

Art. 2o  Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, 

a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser 

extraídas ou produzidas 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. 

[...]Art. 66.  Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1o desta Lei, até que seja 

atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas 

substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, 

da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998. 
 

A Portaria da Anvisa nº 344/98, por sua vez, determina explicitamente a proibição 

do cultivo e consumo da Cannabis Sativum na “Lista de plantas que podem originar substâncias 

entorpecentes e/ou psicotrópicas” (BRASIL, 1998). 

 

1.2 Medicamentos 

O primeiro remédio registrado no Brasil à base de Cannabis, o MevatylTM 

(tetrahidrocanabinol 27 mg + canabidiol 25 mg) (BEAUFOR IPSEN FARMACÊUTICA 

LTDA, 2017), é um medicamento no formato de spray, que trata de espasmos musculares 

originados pela escleorose múltipla (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2018). Há também um remédio 

legalizado nos Estados Unidos, Epidiolex® (100 mg/mL de canabidiol), indicado para o 

tratamento de convulsões associadas à Síndrome de Lennox-Gastaut ou Síndrome de Dravet 

em pessoas com mais de 2 anos de idade (GREENWICH BIOSCIENCES INC, 2018).  

Outros medicamentos comercializados ao redor do mundo à base de canabinóides 

sintéticos incluem o CesametTM (1 mg de nabilone), que trata de enjoos e vômitos causados 

pela quimioterapia (VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, 2006; 
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HOWARD et al., 2013), legalizado em alguns países europeus, Marinol® (2,5 mg, 5 mg ou 10 

mg de dronabinol), vendido nos Estados Unidos para combater a perda de peso causada pela 

anorexia em pacientes com AIDS e náuseas e vômitos causados pela quimioterapia (ABBVIE 

INC, 2017; HOWARD et al., 2013). 

 

1.3 Canabinóides 

Os canabinóides são substâncias encontradas naturalmente na planta da maconha. 

Atualmente, são conhecidos cerca de 70 canabinóides, sendo os principais e suas respectivas 

características farmacológicas: O Δ-9-tetrahidrocanabinol (THC), com estrutura representada 

na Figura 2, produz no corpo humano efeitos como analgésico, anti-inflamatório, sensação de 

euforia e reduz sensações de náuseas e vômitos; ele é o responsável pelos efeitos psicoativos 

da droga (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2009).  

  

Figura 2 – Estrutura da molécula de THC. 

 

 

O canabidiol (CBD), representado na Figura 3, apresenta propriedades ansiolíticas, 

antipsicóticas, analgésicas, anti-inflamatórias e antiespasmódicas, funcionando como um 

inibidor dos efeitos do THC; por isso, a forma usual de se analisar a potência da droga é através 

da razão THC/CBD (TIAN et al., 2017; UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND 

CRIME, 2019). 

  

Figura 3 – Estrutura da molécula de CBD. 
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 Por último, o canabinol (CBN), retratado na Figura 4, possui características 

sedativas, antibióticas, anticonvulsivantes e anti-inflamatórias (UNITED NATIONS OFFICE 

ON DRUGS AND CRIME, 2009). O CBN não existe na marijuana fresca, pois este 

canabinóide é um produto da degradação do THC através de uma aromatização oxidativa 

(AMBACH et al., 2017). É possível estimar a idade de uma determinada amostra de maconha 

com base em seu teor de THC e CBN: o estudo de Ross e Elsohly (1997) sugere que as amostras 

com uma relação de CBN para THC inferior a 0,013 têm menos de seis meses de idade, e 

aquelas com uma relação entre 0,04 e 0,08 têm entre um e dois anos de idade (UNITED 

NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2009). 

   

Figura 4 – Estrutura da molécula de CBN. 

 

 

De uma maneira geral, a concentração de THC em um material vegetal fresco é 

baixa e é considerada como sendo derivado artificialmente do ácido Δ9 - tetrahidrocanabinólico 

(THCA), ilustrado na Figura 5, por descarboxilação não enzimática durante o armazenamento 

e consumo (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2009). É uma escolha 

do procedimento analítico se o THCA e o THC serão medidos separadamente ou se o “THC 

total” (ou seja, a quantidade combinada de THC e THCA) é medido. Para análises que visem 

determinar a potência de uma amostra, faz sentido medir o THC total, já que a maconha, quando 

ingerida na forma fumada, transforma todo o THCA presente em THC. 

  

Figura 5 – Estrutura da molécula de THCA. 
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O teor de cada um dos canabinóides está relacionado à forma de cultivo, tipo de 

solo, clima, dentre outros fatores. Portanto, é de se esperar que a força da droga e a quantidade 

dos outros componentes sejam características do local de origem da planta, conforme demonstra 

estudo resumido na Tabela 1. Foram coletadas três amostras no Japão, a primeira no Distrito de 

Saga, armazenada por um ano após a colheita, a segunda no Distrito de Tochigi, armazenada 

por dois anos, e a última se tratava de uma semente de Saga cultivada em Kyushu, armazenada 

por três meses após a colheita (amostras 1, 2 e 3, respectivamente). A maconha americana foi 

admitida na forma de pó, com idade desconhecida. Duas amostras indianas nas formas de erva 

(ganja, amostra 1) e haxixe (charas, amostra 2) também foram analisadas. 

 

Tabela 1 – Quantidade em porcentagem (m/m) dos principais canabinóides em amostras de 

maconha diversas procedências. 

Componente 

País de origem 

Japão 

Estados Unidos 

da América 

Índia 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 1 Amostra 2 

CBD 1,05 0,41 0,2 0,14 0,57 - 

THC 1,17 1,68 0,63 0,81 1,42 0,37 

CBN 0,06 0,15 Traços 0,54 1,49 4,45 

Total 2,28 2,24 0,83 1,49 3,48 4,82 

Fonte: Aramaki et al, 1968. 

 

Hoje, são conhecidas técnicas que aumentam o teor de THC na planta, através de 

controle do pH do solo, ciclo de luz diurna, produção de hermafroditas artificialmente 

induzidas, entre outros fatores (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 

2009). Portanto, o teor de THC nas amostras de Cannabis aumentou consideravelmente nos 

últimos anos. A Tabela 3 relata concentrações do canabinóide em amostras mais recentes na 

forma de erva, de diversas procedências (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 
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Tabela 2 – Teor de THC (% m/m) em amostras de maconha diversas procedências. 

País de origem Ano da análise Teor de THC (% m/m) 

Estados Unidos 2016 28-32 

Países Baixos 2015 16,2 

Noruega 2013 3,8 

França 2013 13 

Itália 2013 7,51 

Austrália 2012 19,2 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Maconha 

2.1.1 Características da planta  

A planta Cannabis é uma erva anual, dióica e florida. Plantas estaminadas (machos) 

são geralmente maiores, porém menos robustas do que as plantas pistiladas (fêmeas). As hastes 

são eretas e geralmente atingem alturas de 1-3m. A extensão da ramificação e a altura da planta 

dependem de fatores ambientais e hereditários, bem como do método de cultivo (UNITED 

NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2009). Ela possui pelo menos 489 

componentes já conhecidos; dentre eles, cerca de 70 são canabinóides (TIAN et al., 2017). Os 

canabinóides de maior concentração são o THC, responsável pelos efeitos psicoativos da planta, 

o CBD e o CBN. 

A quantidade de THC na planta varia nas diferentes partes da erva: a maior 

concentração (10-12%) se encontra nas flores, seguida das folhas (1-2%), caule (0,1-0,3%) e 

raiz (<0,03%). 

 

2.1.1.1 Características macroscópicas 

A folha é palmada e as margens são serrilhadas contendo entre 3-9 pontas dentadas; 

as veias saem da nervura central até as pontas dos dentes. As superfícies inferiores são verde-

claras com glândulas resinosas, dispersas, brancas a castanha-amareladas (Figura 6). 
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Figura 6 – Superfícies abaxial (esquerda) e adaxial (direita) de folhas de Cannabis sativa. 

 

Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime, 2009. 

 

Cada flor estaminada (masculina) é composta por cinco sépalas, de cor verde-

esbranquiçada, com cerca de 2,5 a 4 mm de comprimento e cinco estames pendentes. (Figura 

7). 

  

Figura 7 – Característica morfológicas das flores masculinas da C. Sativa. 

 

Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime, 2009. 

 

As flores pistiladas (femininas) são suportadas aos pares. Cada flor tem uma 

pequena bráctea verde que envolve o ovário com dois longos e finos estigmas que se projetam 

bem acima da bráctea (Figura 8). 
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Figura 8 – Característica morfológicas das flores femininas da C. Sativa. 

 

Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime, 2009. 

 

A fruta contém uma única semente com uma casca dura firmemente coberta pela 

fina parede do ovário, apresenta forma elipsoidal, lisa, com cerca de 2-5 mm de comprimento, 

geralmente acastanhada com manchas. A fruta é comumente considerada como uma semente 

(Figura 9). 

  

Figura 9 – Semente da Cannabis Sativa. 

 

Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime, 2009. 

 

2.1.1.2 Características microscópicas 

A cannabis sativa pode ser identificada por estruturas microscópicas na superfície 

da planta, através dos tricomas, que são projeções semelhantes a pelos de uma célula epidérmica 

da planta, que produzem e armazenam a resina da maconha.  

Dois tipos de tricomas ocorrem e podem ser observados com um microscópio 

binocular: os tricomas glandulares e os não grandulares (UNITED NATIONS OFFICE ON 

DRUGS AND CRIME, 2009). Em relação a estes últimos, eles são numerosos, unicelulares, 

rígidos e curvos, com uma ponta fina e pontiaguda e podem ocorres sob a forma de tricomas 

cistolíticos (Figura 10-a), encontrados na superfície superior das folhas de Cannabis, têm uma 

forma característica de garra de urso e possuem cristais de carbonato de cálcio (cistólitos) 
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visíveis em suas bases, e os não cistolíticos (Figura 10-b), que ocorrem principalmente no lado 

inferior das folhas e nas brácteas. 

 

Figura 10 – Fotografia de microscópio de tricomas não grandulares da C. Sativa. 

 

(a) Tricomas cistolíticos; (b) Tricomas não-cistolíticos. 

 Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime, 2009. 

 

A presença simultânea destes tricomas em forma de garra de urso na superfície 

superior e os finos e delgados tricomas não cistolíticos na superfície inferior das folhas é uma 

característica indicativa da Cannabis. É importante notar, no entanto, que mudas e hastes muito 

imaturas sem folhas anexas não podem ser definitivamente identificadas como Cannabis sativa 

por exame botânico (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2009). 

Em relação aos tricomas glandulares, Estes ocorrem como glândulas sésseis, isto é, 

os tricomas sem haste (Figura 11-a), ou como pequenos tricomas glandulares bulbosos com 

hastes unicelulares ou multicelulares (Figura 11-b); 
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Figura 11– Fotografia de microscópio de tricomas grandulares da C. Sativa. 

 

(a) Glândulas sésseis; (b) Tricomas glandulares bulbosos unicelulares. 

Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime, 2009. 

 

2.1.2 Formas de apresentação da droga 

A Cannabis pode se apresentar na forma de erva (maconha propriamente dita), que 

utiliza folhas, flores e sementes secas, ou de haxixe, resina extraída da planta da maconha que 

posteriormente é seca e prensada. Ambas as formas podem ser fumadas por cigarros, cachimbos 

ou cachimbos de água (narguilé) ou diretamente consumidas, sendo acrescentadas a receitas de 

brownies, bolos, brigadeiros, entre outros; outra forma menos usual é beber diretamente o 

extrato (ASHTON, 2001). O consumo e produção da maconha na forma de erva é mais comum 

nas Américas Central e do Sul e na região caribenha, sendo o Paraguai o maior produtor de 

2017 e Brasil, o quinto. Já a resina da Cannabis é mais popular na Europa, principalmente na 

Espanha (Figura 12 e Figura 13). 
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Figura 12 – Maiores produtores de Cannabis em 2016 e 2017. 

 

(a) na forma de erva; (b) na forma de resina. 

Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime, 2019. 

 

Figura 13 – Visão global da quantidade de Cannabis cultivada por região. 

 

Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime, 2019. 

 

A quantidade de THC varia de acordo com as diferentes fontes e preparações da 

Cannabis (Tabela 3). Uma amostra de cigarro skunk (uma variedade da maconha que foi 

cultivada e que se destaca pelos seus elevados índices de THC), por exemplo, pode apresentar 

cerca de 150 mg de THC, ou até mesmo 300 mg se misturado com óleo de haxixe, 

correspondendo a cerca de 6-20% da amostra, enquanto o óleo de haxixe pode apresentar até 

30% em massa de THC (ASHTON, 2001). 
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Tabela 3 – Teor aproximado de THC de acordo com a variedade de apresentação da maconha. 

Forma Fonte Teor aproximado de THC 

Erva 

Cigarro tradicional dos 

anos 1960 e 1970 
1-3% (~10 mg/cigarro) 

Cigarro moderno; resultado 

de cultivo intenso e 

subespécies mais potentes 

(sinsemilla, skunk, 

netherweed e outras) 

6-20% (60-200 

mg/cigarro, até 300 

mg se combinado 

com óleo de 

haxixe) 

Haxixe 

Tijolo, pastilha, cera 10-20% 

Óleo de haxixe, extraído 

por solventes orgânicos 

15-30%, podendo 

chegar a 65% 

Fonte: Ashton, 2001. 

 

Cerca de 50% do THC em um cigarro de erva convencional é inalado; os pulmões 

absorvem quase todo este conteúdo, que entra rapidamente na corrente sanguínea e alcança o 

cérebro em minutos. Os efeitos aparecem em segundos e necessitam de uma quantidade mínima 

de 2,5 mg de THC para serem perceptíveis. Já a biodisponibilidade pela ingestão oral é bem 

menor: as concentrações de THC no sangue alcançam de 25-30% quando comparadas com uma 

mesma quantidade sendo fumada, e também apresentam um atraso de 0,5-2 h para iniciar os 

efeitos (ASHTON, 2001). 

 

2.2 Métodos para identificação da maconha (testes presuntivos) 

A análise das características macroscópicas e microscópicas no caso de apreensão 

da planta íntegra é um tipo de teste presuntivo. Há também alguns testes colorimétricos que 

indicam a presença do THC em amostras vegetais, como o teste com sal Fast Blue B®, que 

retorna uma cor vermelho-púrpura quando reage com extratos de clorofórmio de produtos de 

Cannabis em meio básico, e o teste de Ghamrawy, que  envolve a reação do CBD, THC e seus 

ácidos (mas não o CBN ou o ácido canabinólico), com ácido sulfúrico concentrado e posterior 
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adição de p-dimetilamino benzaldeído, resultando em uma coloração vermelha da solução, que 

se torna azul quando diluída com água (KOVAR e LAUDSZUN, 1989). 

O teste de Duquenois-Levine modificado é o método mais utilizado nas análises 

forenses rotineiras. Ele consiste na deposição de uma pequena quantidade da amostra em um 

tubo de ensaio, seguida da adição da solução reagente de Duquenois (2 g de vanilina e 2,5 mL 

de acetaldeído em 100 mL de etanol), depois, adiciona-se a mesma quantidade de uma solução 

concentrada de ácido clorídrico e, por último, são inseridas algumas gotas de clorofórmio com 

agitação para extração da fase orgânica, que adquire uma coloração azul-violácea para um 

resultado positivo (KOVAR e LAUDSZUN, 1989; U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2000). 

Outra opção para o reagente do teste é a utilização de uma solução de vanilina etanólica 2% 

com uma pequena quantidade de ácido sulfúrico, que promove a oxidação do etanol em 

acetaldeído. O mecanismo desta reação foi proposto por Kovar e Keck (1988) e Thorton e 

Nakamura (1972): 

 

Figura 14 – Esquema do mecanismo de formação do cromóforo produto da Reação de 

Duquenois-Levine. 
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A adição do ácido clorídrico promove a protonação da vanilina e do acetaldeído. 

No primeiro passo, o acetaldeído protonado promove um ataque eletrofílico ao anel aromático 

do THC, seguida de uma desidratação por prototropismo e posterior ataque da vanilina 

protonada. Por último, há novamente uma desidratação por prototropismo que resulta na 

formação do complexo ressonante que é responsável pela coloração obtida. O mecanismo de 

reação, de acordo com a literatura, ocorre de forma análoga para o CBD, CBN e THCA. 

As reações colorimétricas que ocorrem nesses testes são atribuídas à natureza 

fenólica da estrutura química dos canabinóides e, por isso, falta-lhes especificidade, pois outros 

compostos análogos presentes nos vegetais podem se comportar de maneira semelhante. Por 

exemplo, já foi verificado que a reação de Duquenois-Levine dá resultado positivo para boldo 

do Chile, calêndula, chapéu de couro, embaúba, erva cidreira, erva doce, guaraná, jaborandi e 

louro; porém, a formação do anel azul-violáceo que caracteriza a positividade da reação no caso 

da C. Sativa é instantânea, enquanto para as outras plantas o resultado se formou lentamente 

(BORDIN et al., 2012; JACOBS, 2014). 

 

2.3 Testes confirmatórios 

Desde 1997, o SWGDRUG (Scientific Working Group for the Analysis of Seized 

Drugs) desenvolve recomendações com o objetivo de auxiliar analistas forenses no 

desenvolvimento de técnicas analíticas, protocolos e políticas. Estas recomendações são 

reconhecidas internacionalmente como os padrões mínimos necessários para atender a 

requisitos jurisdicionais no que diz respeito à confirmação da identificação de drogas. O grupo 

de pesquisa conta com a colaboração de laboratórios e pesquisadores de vários países, incluindo 

o Brasil e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (SWGDRUG, 2019). 

A publicação mais recente, de 13 de junho de 2019 separa as técnicas analíticas em 

três categorias, de acordo com a seletividade que cada uma atinge: categoria A, que apresenta 

seletividade a nível de informações estruturais da molécula, categoria B, com seletividade a 

nível de características químicas e físicas da substância, e categoria C, com baixa seletividade, 

provendo informações gerais ou de classe da substância. A Tabela 4 relata as técnicas analíticas 

pertencentes a cada uma das categorias. 
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Tabela 4 – Categorias das técnicas analíticas 

Categoria A 

Espectroscopia IV 

Espectrometria de massas 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 

Espectroscopia Raman 

Difratometria por raio-X 

Categoria B 

Eletroforese capilar 

Cromatografia gasosa 

Espetrometria de mobilidade iônica 

Cromatografia líquida 

Testes microcristalinos 

Cromatografia de fluidos supercríticos 

Cromatografia em camada fina 

Espectroscopia UV-visível 

Exame macroscópico (apenas para Cannabis) 

Exame microscópico (apenas para Cannabis) 

Categoria C 

Testes colorimétricos 

Espectroscopia de fluorescência 

Imunoensaio 

Ponto de fusão 

Identificadores farmacêuticos 

Fonte: SWGDRUG, 2019 

 

Para confirmação da identificação de uma amostra, o SWGDRUG sugere uma 

incorporação de uma ou mais técnicas, de acordo com a seletividade do método aplicado. 

Quando utilizada uma técnica da categoria A, ao menos uma outra técnica de qualquer categoria 

que explora diferentes propriedades químicas ou físicas do analito deve ser aplicada. Quando 
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uma técnica de Categoria A não for usada, pelo menos três técnicas separadas deverão ser 

empregadas; dois devem pertencer à categoria B, cuja combinação proporciona um alto grau de 

seletividade. A terceira técnica (categoria B ou C) é necessária para apoiar a identificação. Uma 

técnica acoplada (por exemplo, cromatografia gasosa-espectrometria de massa, cromatografia 

líquida-ultravioleta / espectroscopia visível) pode ser considerada como duas técnicas separadas 

dentro do esquema analítico, desde que os critérios para resultados positivos sejam cumpridos 

para ambas as técnicas (SWGDRUG, 2019). 

O relatório ainda considera os exames macroscópicos e microscópicos da planta 

Cannabis como técnicas diferentes da categoria B quando as observações incluírem detalhes 

documentados das características botânicas. 

 

2.4 Espectrofotometria de absorção molecular 

Os métodos espectroscópicos de análise são baseados na medida da quantidade de 

radiação produzida ou absorvida pelas moléculas ou espécies atômicas de interesse. O último 

caso se baseia na transferência de energia para a molécula, resultando em um decréscimo da 

intensidade da radiação incidente, e cada espécie molecular é capaz de absorver as suas próprias 

frequências características da radiação eletromagnética (SKOOG et al., 2006). 

Um esquema simples para um espectrômetro de absorção molecular na região do 

ultravioleta-visível típico está ilustrado na Figura 15. Basicamente, são necessários cinco 

componentes principais: uma fonte estável de energia radiante, um seletor de comprimento de 

onda que isola uma região limitada do espectro para a medida, um recipiente para a amostra, 

um detector de radiação, que converte a energia radiante em sinais elétricos mensuráveis, e uma 

unidade de processamento e leitura do sinal. 

 

Figura 15 – Componentes básicos de um espectrofotômetro UV-vis. 

 

Fonte: Skoog et al., 2006. 
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A radiação de comprimento de onda selecionado atravessa por meio da amostra e a 

radiação transmitida é medida pelo detector e pelo processador/leitor do sinal. Em alguns 

instrumentos, as posições da amostra e do seletor podem ser invertidas. 

A absorvância de uma solução mensura a atenuação do feixe de radiação incidente, 

causadas pelas interações entre os fótons e as partículas absorventes, que decresce de P0 a P 

(Equação 1). 

 

Absorvância = -log
𝑃

𝑃0
 (1) 

 

A Lei de absorção, ou Lei de Lambert-Beer (Equação 2) relaciona a grandeza da 

atenuação com a concentração das moléculas absorventes e da extensão do caminho sobre o 

qual ocorre a absorção. 

 

Absorvância = ε C l  (2) 

 

Onde ε é a absortividade molar da substância, C é a concentração do analito e l é o 

caminho óptico. 

 

2.5 Análise por imagem digital 

As imagens digitais podem ser geradas por smartphones, câmeras digitais, 

scanners, entre outros equipamentos. Devido à atual facilidade de acesso destes aparatos, é 

interessante utilizar os artifícios desta tecnologia para fins de análises de substâncias coloridas. 

Uma imagem digital é composta por um arranjo bidimensional, sendo cada ponto 

que a compõe chamada de pixel. Cada pixel apresenta uma cor que contribuirá para o arranjo 

total (BARCELOS et al., 2015). Esta coloração é resultado da radiação refletida, que é 

complementar à radiação absorvida pelas espécies, portanto o estudo destas imagens é, em 

essência, baseado no fenômeno de absorção molecular e, consequentemente, análogo à 

espectrofotometria na região do visível (COREIXAS, 2016; LYRA et al., 2009). 

Para transformar as cores presentes nos pixels em valores quantificáveis, existem 

diversos sistemas de cores. O sistema RGB (Red, Green, Blue), elucidado pelo pesquisador da 

Kodak®, Bryce Bayer, em 1976, consiste na combinação das três cores primárias vermelho, 

verde e azul, para compor a cor de cada pixel. O arranjo destas três matrizes permite a aquisição 
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de 16 milhões de possibilidades de cores no espectro eletromagnético visível (380 – 730 nm) 

(COREIXAS, 2016; BARCELOS et al., 2015). Um Software adequado pode promover a 

desfragmentação das cores da imagem nos três canais e retornar um valor para cada uma delas. 

O sinal analítico pode ser tomado como o valor obtido para um destes componentes (vermelho, 

verde ou azul), como uma combinação matemática destes valores, ou como absorvância em um 

dos canais (COREIXAS, 2016). 

O ImageJ é um programa de processamento de imagem de código aberto em Java 

para tratamento de dados de imagem multidimensionais, com foco em imagens científicas. Ele 

foi desenvolvido em 1997 por Wayne Rasband e pode ler diversos formatos de imagem e 

realizar funções padrão de processamento de imagem, como manipulação de contraste, nitidez, 

suavização, detecção de bordas e filtragem mediana, além de também realizar transformações 

geométricas e calibração espacial. No entanto, a função primordial para sua utilização em 

determinações quantitativas é a possibilidade de calcular estatísticas de valores de área e pixel 

em regiões selecionadas pelo usuário e criar histogramas de densidade e gráficos de perfil de 

linha para cada um dos canais RGB (FERREIRA e RASBAND, 2012), conforme mostra a 

Figura 16.  

 

Figura 16 – Histogramas criados pelo Software ImageJ em uma análise de quantificação de 

corante carmim de índigo em balas. 

 

Fonte: Coreixas, 2016. 

 

Para a geração das imagens no caso do presente trabalho, o scanner apresenta a 

vantagem de manter constantes uma série de parâmetros como posição e angulação dos 

componentes do sistema, resolução, distância focal, abertura das lentes e iluminação externa, 

que requereriam otimização ao utilizar outras fontes (COREIXAS, 2016). 
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2.6 Parâmetros de Mérito para validação de Método Analítico 

O desenvolvimento de um novo método analítico, a adaptação ou a implementação 

de um método já conhecido deve envolver um procedimento de validação que avalie a relação 

entre os resultados experimentais e os propósitos para os quais o método foi desenvolvido, ou 

seja, a validação objetiva demonstrar se o método analítico é adequado para o seu propósito e 

garante a qualidade dos resultados analíticos (BRITO et al., 2003; SKOOG et al., 2006). 

No Brasil, a Resolução da ANVISA RDC nº 166/2017 estabelece critérios para a 

validação de métodos analíticos, e considera como parâmetros de validação a seletividade, a 

exatidão, a precisão (repetibilidade e precisão intermediária), limites de detecção e 

quantificação, linearidade, intervalo de trabalho, e robustez. 

Para métodos quantitativos, a seletividade deve ser demonstrada por meio da 

comprovação de que a resposta analítica se deve exclusivamente ao analito, sem interferência 

do diluente, da matriz, de impurezas ou de produtos de degradação. Esse parâmetro pode ser 

estabelecido aplicando o método a substâncias com estrutura semelhante ao analito ou 

prováveis de estarem presentes na amostra (ANVISA, 2017; PASCHOAL et al., 2008). 

A exatidão se refere à concordância entre o valor encontrado pelo método e o valor 

real do analito. Para o estudo deste parâmetro, pode ser utilizado um material de referência 

certificado (MRC), comparação do método proposto com um método já validado, aplicar o 

método de adição de padrão, ou ainda por ensaios de recuperação (BRITO et al., 2003; 

ANVISA, 2017; PASCHOAL et al., 2008).  

A precisão avalia a proximidade entre várias medidas efetuadas na mesma amostra. 

Ela pode ser expressa como desvio-padrão, variância ou coeficiente de variação (CV). O CV é 

dado pela seguinte equação (BRITO et al., 2003): 

 

CV% = 
𝑠

�̅�
 (3) 

 

Onde s é o desvio padrão e, �̅�, a média das medidas. 

No nível de repetibilidade, as replicatas devem ser tomadas com as mesmas 

condições (equipamento, analista, reagente, condições ambientais) em um curto intervalo de 

tempo, enquanto a precisão em nível intermediário expressa as variações em um determinado 

laboratório, que envolvem diferentes dias, analistas, equipamentos, entre outros. A precisão em 
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nível de reprodutibilidade usa estudos colaborativos entre diferentes laboratórios (BRITO et 

al., 2003; ANVISA, 2017). 

O Limite de detecção (Limit of Detection, LOD) corresponde à menor quantidade 

do analito que pode ser detectado, mas não necessariamente quantificado, e que pode ser 

diferenciado de forma segura do zero ou do ruído. Existem diferentes procedimentos para 

estimar o LOD, entre eles o método visual, a razão sinal-ruído e a partir da curva analítica. No 

caso da determinação pela curva analítica, a equação utilizada para o LOD é: 

 

LOD = 
3 𝑥 𝑠10

𝑎
  (4) 

 

Onde 𝑠10 corresponde ao desvio padrão de 10 medidas do branco e a é o coeficiente 

angular do gráfico de calibração (sensibilidade do método) (BRITO et al., 2003; SKOOG et al., 

2006). 

O Limite de quantificação (Limit of quantification, LOQ) é a menor quantidade do 

analito em uma amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as 

condições experimentais estabelecidas. De forma análoga ao LOD, o LOQ também pode ser 

determinado pela curva de calibração através da seguinte equação (ANVISA, 2017; SKOOG et 

al.): 

 

LOQ = 
10 𝑥 𝑠10

𝑎
  (5) 

 

A linearidade deve ser demonstrada pela sua capacidade de obter respostas 

analíticas diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra. O coeficiente de 

correlação (r) deve ser maior do que 0,990 e o coeficiente angular deve ser significativamente 

diferente de zero (ANVISA, 2017; PASCHOAL et al., 2008). 

A faixa de trabalho deve ser estabelecida a partir dos estudos de linearidade, 

precisão e exatidão. Para os casos de determinação de teor, deve ser considerada uma faixa de 

trabalho de 80% a 120% (ANVISA, 2017). Geralmente, os analistas primeiro selecionam o 

intervalo de trabalho de acordo com a concentração do analito e depois determinam se a relação 

entre sinal e concentração é linear (BRITO et al., 2003).  

A robustez é um parâmetro que indica se a resposta do método é suscetível a sofrer 

variações quando há pequenas mudanças nas condições ambientais (ANVISA, 2017). 
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3  OBJETIVOS 

 

O presente projeto tem como objetivo principal desenvolver um novo método 

analítico simples para análise de amostras vegetais de maconha, a fim de quantificar os 

principais canabinóides presentes. A quantidade destas substâncias nas flores e folhas da planta 

podem variar de acordo com o solo, clima, estação do ano, época da colheita, tempo decorrido 

entre a colheita e o uso, entre outros. Todos estes fatores influenciam a potência dos efeitos 

físicos e psíquicos causados pelo consumo da maconha e também são um indicativo da 

procedência da planta, e, portanto, é um método importante para auxiliar nas investigações 

policiais. Além disso, o método também poderá ser útil para estudo e produção de novos 

fármacos. 

A metodologia que será aplicada no referido estudo deriva do teste de Duquenois-

Levine modificado. A proposta do método é de substituir o clorofórmio, uma substância 

carcinogênica (CHEMCO, 2009), por uma espuma de poliuretano, que viabilizará uma extração 

em fase sólida. Posteriormente, as espumas são digitalizadas com o auxílio de um scanner e, 

utilizando um Software apropriado, a imagem é processada. A determinação dos canabinóides 

será realizada com base na intensidade de cor de cada espuma. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 Estudo e otimização da extração dos canabinóides em amostras vegetais de 

Cannabis, incluindo tempo de extração, composição e volume da solução extratora; 

 

 Estudo e otimização do volume e tempo reacional do extrato com a solução 

concentrada de ácido clorídrico; 

 

 Estudo da influência da massa e coloração da espuma de poliuretano e; 

 

 Cálculo dos parâmetros de mérito do método proposto. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Equipamentos utilizados 

 Balança analítica Shimadzu Modelo ATY224; 

 

 Agitador de tubos KASVI Basic Roller; 

 

 Impressora multifuncional HP DeskJet GT 8522. 

 

4.2 Reagentes utilizados 

 Amostra de folhas e sementes prensadas de maconha; 

 

 Vanilina 99% Sigma-Aldrich ReagentPlus®; 

 

 Álcool Etílico Absoluto 99,9% ACS J. T. Baker®; 

 

 Ácido sulfúrico 1840 G PA ACS Qhemis; 

 

 Ácido clorídrico 36,5-38% ACS J. T. Baker®; 

  

 Espuma de poliuretano; 

 

 (-)-Δ9-THC (Dronabinol) LGC 1,015 mg/ml em metanol;  

 

 (-)-Cannabidiol LGC 1,000 mg/ml em metanol.  
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4.3 Tratamento da amostra 

A amostra vegetal de C. Sativa doada pela Polícia Civil foi previamente macerada 

utilizando gral e pistilo, e depois peneirada em peneira de cozinha comum para homogeneização 

do material. 

 

4.4 Tratamento da espuma 

Antes de serem realizados os experimentos, a espuma de poliuretano (EPU) foi 

cortada em pedaços e posteriormente triturada em liquidificador com etanol e água ultra pura. 

Os grânulos resultantes foram peneirados e dispostos em bandeja em uma fina camada para 

secarem em temperatura ambiente por aproximadamente uma semana. Este procedimento é 

feito para evitar erros de pesagem e garantir maior área superficial para sorção. 

 

4.5 Extração dos canabinóides e produção do complexo colorido 

O método consiste em adicionar uma quantidade conhecida da amostra a 5 ml da 

solução de Duquenois-Levine (2 g de valina e 1 ml de ácido sulfúrico concentrado em 100 ml 

de etanol) em um tubo de polipropileno de 15 ml e deixar sob agitação no agitador de tubos (80 

rpm) por 30 minutos para realização da extração. Depois, é retirada uma alíquota de 4 ml do 

extrato, que é levada a um tubo de ensaio contendo 50 mg da EPU. Por fim, 2 ml de ácido 

clorídrico concentrado são acrescentados ao tubo, e é realizada imediatamente uma filtração 

simples para recolhimento da espuma por aproximadamente 30 minutos. O último passo é a 

secagem das EPUs resultantes em estufa a 60° por aproximadamente uma hora. 

 

4.6 Curva analítica 

Para a construção da curva analítica, foi adicionado 1 ml de vanilina a diferentes 

volumes do padrão (0,1 ml, 0,25 ml e 0,50 ml). Destas soluções, foram retiradas alíquotas de 

0,8 ml, que foram levadas a tubos contendo 10 mg de EPU e, em seguida, 0,4 ml de HCl foram 

adicionados a cada um dos tubos. As espumas resultantes foram recolhidas por filtração simples 

e secas em estufa a 60°C por aproximadamente 30 minutos. 
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4.7 Aquisição e tratamento da imagem digital 

As espumas secas e compactadas são coladas em folha ofício A4 branca e em 

seguida são escaneadas. A imagem resultante no formato “.jpg” é analisada pelo Software 

ImageJ, que produz os valores de intensidade de cor, os quais serão tratados pelo Excel para 

produzirem os sinais analíticos dos padrões e amostras. 

Para análise utilizando o ImageJ, primeiramente é selecionada a maior área possível 

da imagem da espuma com coloração homogênea e afere-se o valor de “Mean” (média) do 

histograma do canal vermelho, que se apresentou como o melhor canal para efeitos desta 

análise, dando origem ao sinal de absorvância de maior sensibilidade e melhor linearidade, 

quando comparado a outras concentrações da curva de calibração. A absorvância, por sua vez, 

é calculada pela Equação 1, onde P é a intensidade do canal vermelho em espumas com diversas 

concentrações de canabinóides resultantes dos procedimentos descritos e P0 é a intensidade do 

canal utilizando o branco, sem a adição de nenhuma quantidade da amostra, somente 

adicionando a solução extratora e o ácido clorídrico concentrado diretamente à espuma. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Otimização do Método 

5.1.1 Testes preliminares 

Os parâmetros de otimização do método proposto foram avaliados de maneira 

univariada utilizando a própria amostra de C. Sativa, devido a limitações na aquisição de 

soluções padrões para os canabinóides, por serem substâncias controladas e importadas. 

Antes de iniciar este procedimento, foi realizado um estudo preliminar para 

verificar a viabilidade do método proposto, através da busca de linearidade entre o sinal 

analítico e a massa de amostra. Para este estudo, 25, 50, 100 e 150 mg de amostra de Cannabis 

foram extraídas com 2 ml da solução extratora (2 g de vanilina, 1 ml H2SO4 em 100 ml etanol) 

por 40 minutos e o extrato resultante foi filtrado em um tubo contendo 100 mg de EPU amarela, 

seguida da adição de 2 ml de HCl concentrado por 20 minutos antes de uma nova filtração e 

secagem da espuma em temperatura ambiente por 3 dias. O resultado desta análise não 

apresentou uma linearidade satisfatória (Figura 17), mas foi possível verificar uma tendência 

crescente, por isso se prosseguiu o estudo da otimização da massa de EPU utilizada. 

 

Figura 17 – Gráfico resultante do tratamento digital do estudo preliminar de linearidade do 

método proposto. 
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5.1.2 Testes preliminares: Variações do Método de Duquenois-Levine  

Na literatura, existe uma grande variação da metodologia de Duquenois-Levine, 

enquanto os postos da polícia não utilizam uma etapa prévia de lixiviação (a solução etanólica 

de vanilina é adicionada diretamente sobre o material sólido), alguns livros e artigos mostram 

etapas de extração do sólido para o líquido utilizando diferentes solventes, como éter de 

petróleo ou clorofórmio, seja no início ou no final do procedimento. (KHAN et al., 2012; 

PASSAGLI, 2011; KOVAR e LAUDSZUN, 1989; U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2000). 

Por este motivo, foram estudadas algumas variações do Teste de Duquenois-

Levine. Para os primeiros parâmetros avaliados, a metodologia seguiu como descrita na Figura 

18: 

 

Figura 18 – Procedimento inicial de extração dos canabinóides, seguida da Reação de 

Duquenois-Levine com geração da cor sobre a EPU. 

 

 

Além desse método, foi estudada uma prévia extração com éter de petróleo antes 

de adicionar o reagente de Duquenois-Levine ou substituir o ácido sulfúrico da solução 

extratora por acetaldeído. 

O éter de petróleo é muito volátil (ANIDROL, 2016), por isto não foi possível 

realizar a primeira filtração do extrato antes da adição de HCl, e a solução para isto foi retirar 

uma alíquota do extrato bruto e adicionar diretamente à espuma; esta medida mostrou uma 

economia no tempo total da análise de aproximadamente 20 minutos e, ao contrário do que se 

imaginava, foi possível retirar uma alíquota sem que houvesse deposição de partículas sólidas 

na EPU que interferissem significativamente no sinal analítico. Por este motivo, foi decidido 

não realizar a primeira filtração nos estudos seguintes. Esse procedimento está representado na 

Figura 19.  
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Figura 19 – Segundo procedimento de extração dos canabinóides, seguida da Reação de 

Duquenois-Levine com geração da cor sobre a EPU. 

 

 

 

A extração com éter de petróleo não se mostrou apropriada para a melhoria do 

procedimento, pois causou uma diminuição na absorvância, além de não apresentar uma 

linearidade satisfatória, o que pode ser confirmado pela Figura 20. 

 

Figura 20 – Gráfico de comparação entre o método proposto e o método com extração com 

éter de petróleo.  
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A segunda mudança estudada foi a utilização de acetaldeído ao invés de ácido 

sulfúrico na solução extratora (2 g de vanilina, 0,5 mL acetaldeído em 100 mL de etanol). Neste 

caso, as espumas adquiriram uma coloração muito intensa, o que em um primeiro momento 

parecia uma vantagem, pois se esperava um aumento da sensibilidade analítica. No entanto, 

essa coloração era tão intensa que não se observava mais uma relação linear entre a quantidade 

de material utilizado e o sinal analítico. Sendo assim, optou-se por continuar com ácido 

sulfúrico. 

 

5.1.3 Massa de EPU utilizada 

A otimização da massa de EPU amarela ocorreu concomitantemente à aquisição de 

uma nova espuma, branca, então foi realizada uma comparação entre as duas EPUs, utilizando 

as mesmas condições experimentais do estudo preliminar, em 50, 100, 200 e 300 mg de EPU e 

250 mg de amostra de maconha em duplicatas. A partir do resultado da comparação (Figura 

21), optou-se por utilizar 50 mg da nova espuma branca, que promovia um maior sinal analítico. 

É comum aos trabalhos por análise de imagem digital um aumento da massa da fase sólida 

causar diminuição do sinal analítico (FEITEIRA et al., 2015), pois um aumento da massa causa 

diluição da espécie colorida sobre a fase sólida, já que menores quantidades de adsorvente 

promovem uma maior saturação dos sítios de adsorção, conferindo, portanto, maior sinal 

analítico com a técnica de tratamento de imagem digital (COREIXAS, 2016).  

 

Figura 21 – Gráfico de comparação entre as EPUs amarela e branca (250 mg de amostra, 2 ml 

de solução de extração e 2 ml HCl). 
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5.1.4 Estudo do volume de solução de vanilina 

Após a otimização da massa de espuma, foram realizados os estudos do volume da 

solução de vanilina e do tempo de extração. As medidas para a avaliação do volume ótimo da 

solução extratora foram tomadas em duplicata, sendo testados os valores de 2, 3, 4 e 5 ml em 

250 mg de amostra, 50 mg de EPU e reação com 2 ml de HCl concentrado, e tempo igual de 20 

minutos para a extração e a reação. A partir deste estudo, as espumas ao final do procedimento 

foram secas em estufa a 60°C por aproximadamente 1 hora, tornando possível o processamento 

da imagem digital no mesmo dia da análise. Não houve grande variação de sinal analítico entre 

as espumas contendo 4 e 5 mL de solução extratora nos canais verde e vermelho (Figura 22), 

então o prosseguimento da otimização do método se deu utilizando 4 ml da solução. 

 

Figura 22 – Gráfico resultado do estudo de otimização do volume de solução extratora (250 

mg de amostra, 50 mg de EPU e 2 ml de HCl). 

 

 

5.1.5 Estudo do tempo de extração 

O estudo do tempo de extração avaliou os períodos de 10 a 45 minutos, em 

intervalos de 5 minutos, utilizando 100 mg de amostra, 4 ml da solução de Duquenois-Levine, 

50 mg de espuma e 2 ml de HCl concentrado, com tempo de reação de 20 minutos em 

duplicatas. A partir deste estudo, se fixou o período de 30 minutos para a extração (Figura 23). 
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Figura 23 – Gráfico referente ao estudo do tempo de extração da amostra (100 mg de amostra, 

4 ml de solução de extração, 50 mg de EPU e 2 ml de HCl concentrado). 

 

 

5.1.6 Estudo do volume de ácido clorídrico 

O ácido clorídrico é adicionado para propiciar a formação do cromóforo, conforme 

mecanismo. Então, resta otimizar o volume e o tempo de reação com o ácido clorídrico 

concentrado. Para o primeiro, foram avaliados os volumes de 1, 2, 3 e 4 ml de HCl em 50 mg 

de espuma contendo 4 ml do extrato de 100 mg de amostra e tempos iguais de extração e de 

reação de 20 minutos, tudo em duplicatas. Como resultado, foi observado que o volume de HCl 

pouco inferia em alguma variação no sinal analítico no canal vermelho (Figura 24), então os 

próximos ensaios seguem utilizando 2 ml de HCl. 
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Figura 24 – Gráfico resultante da otimização do volume de HCl (2 ml de extrato de 250 de 

amostra em 50 mg de EPU). 

 

 

5.1.7 Estudo do tempo de reação com ácido clorídrico 

Para a última parte da otimização do método, o estudo do tempo de reação com o 

ácido clorídrico, foram analisados os tempos de 0, 5, 10 e 15 minutos, utilizando uma alíquota 

de 3 ml do extrato, composto de 4 ml da solução extratora e 25 mg da amostra, e 2 ml de HCl; 

o tempo da extração foi de 30 minutos. A avaliação do tempo reacional mostrou que levar as 

espumas à filtração logo após a adição do ácido retornou um maior sinal analítico (Figura 25). 

 

Figura 25– Gráfico resultante do estudo do tempo de reação com o ácido clorídrico (50 mg de 

espuma contendo 3 ml do extrato e 2 ml de HCl). 
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O canal vermelho se mostrou como o mais adequado para a determinação dos 

canabinóides utilizando o método proposto, o que já era de se esperar já que as espumas com o 

analito adquirem uma coloração verde, complementar ao vermelho. 

 

5.2 Curva Analítica 

Otimizada a metodologia, foi criada uma curva analítica utilizando o padrão 

analítico de referência (-)-Δ9-THC. A Resolução da ANVISA RDC nº 166/2017 exige uma 

curva analítica construída a partir de no mínimo 5 pontos equidistantes tomados em triplicata. 

Esta curva possui poucos pontos para sua construção, e somente o primeiro foi tomado em 

triplicata, devido às dificuldades de aquisição do padrão. Por este motivo também ela servirá 

como base para a determinação da equação que rege a relação ente absorvância e concentração 

dos canabinóides, bem como para os estudos de linearidade, LOD e LOQ, mas não para a 

precisão, que utilizará medidas de amostras vegetais da Cannabis. 

O método proposto teve de ser adaptado conforme procedimento descrito na seção 

4.6 para concentrar a alíquota adicionada à espuma e permitir a detecção do dronabinol. A 

Figura 26 ilustra as espumas resultantes deste procedimento para a construção da curva e a 

Figura 27 mostra a curva analítica gerada e a respectiva equação da reta. 

 

Figura 26 – Espumas utilizadas para a construção da curva analítica. 
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Figura 27 – Curva analítica do dronabinol no canal vermelho (10 mg de EPU contendo 0,8 ml 

da solução de vanilina com diversas concentrações do analito e 0,4 ml de HCl). 

 

 

5.3 Avaliação dos Parâmetros de Mérito 

5.3.1 Seletividade  

O teste de Duquenois-Levine retorna um resultado positivo para algumas plantas 

(BORDIN et al., 2012; JACOBS, 2014) e para os principais canabinóides presentes na C. 

Sativa. Por exemplo, o CBD e o THC retornam um anel com cor azul-violácea quando aplicado 

o reagente de Duquenois-Levine, enquanto o CBN retorna um anel com cor azul. Não há relatos 

sobre a cor do reagente para o THCA; no entanto, presume-se que o THCA dê a mesma cor que 

o THC porque ele possui uma fração química semelhante à do THC (um grupo fenol com uma 

posição para livre e uma longa cadeia alifática) (PITT et al., 1972; TSUJIKAWA et al., 2016). 

 Para avaliar a seletividade do método proposto, foi montada uma curva analítica 

utilizando padrão analítico de CBD, nas mesmas condições da curva de calibração com o padrão 

de dronabinol. Nas concentrações usadas, não foi possível distinguir seguramente o sinal 

analítico do CBD do sinal do branco (Figura 28). Isto indica que, utilizando quantidades 

suficientemente pequenas de amostra, o método é seletivo para THC total, e possivelmente para 

o CBN. 
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Figura 28 – Curva analítica do canabidiol no canal vermelho (10 mg de EPU contendo 0,8 ml 

da solução de vanilina com diversas concentrações do analito e 0,4 ml de HCl). 

 

 

5.3.2 Precisão  

Para avaliar a precisão por repetibilidade, foram tomadas 9 medidas em um único 

dia, utilizando um extrato de 230 mg de amostra em 46 ml da solução extratora, e a metodologia 

ótima descrita. A partir das medidas, foi calculado um coeficiente de variação igual a 3,6%. A 

Figura 29 reporta a repetibilidade do sinal para uma mesma concentração de canabinóides. 

 

Figura 29 – Repetibilidade do sinal de absorvância utilizando a mesma concentração de C. 

Sativa. 
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Já para a precisão a nível intermediário, foram tomadas 6 medidas em dias 

diferentes, utilizando 25 mg da mesma amostra e utilizando a metodologia ótima. Como 

resultado, foi determinado um coeficiente de variação igual a 4,87%. Já era de se esperar um 

valor maior para a precisão a nível intermediário, visto que há uma maior quantidade de erros 

agregados em dias diferentes, e pelo fato de terem sido utilizadas as amostras vegetais de 

maconha ao invés de utilizar solução padronizada, o que eliminaria as interferências de 

heterogeneidade da amostra, uma matriz complexa. A Figura 30 mostra o gráfico resultante da 

análise das medidas para a precisão intermediária. 

 

Figura 30 – Medidas de sinal de absorvância tomados em diferentes dias para determinação 

da precisão a nível intermediário. 

 

 

Ambos os valores determinados do coeficiente de variação para a repetibilidade e 

para a precisão a nível intermediária indicam uma precisão satisfatória, segundo 

Wood(1999) e de acordo com a concentração da amostra posteriormente determinada. 

 

5.3.3 Limite de detecção e limite de quantificação   

Os limites de quantificação e de detecção foram calculados a partir das Equações 4 

e 5. A Tabela 5 resume os valores de todos os parâmetros analisados até agora. 
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Tabela 5 – Parâmetros de Mérito da metodologia proposta. 

Parâmetro Valor 

Curva analítica Abs = 1,0078C - 0,0348 

R² 0,9982 

LOD  65,5 µg 

LOQ  218,2 µg 

Precisão 

(Repetibilidade) 
 3,60% 

Precisão (Nível 

intermediário) 
 4,87% 

 

5.3.4 Robustez  

Para avaliar a robustez do método, os canabinóides foram determinados para uma 

mesma amostra, partindo de massas diferentes. Os procedimentos utilizados foram idênticos 

aos da construção da curva padrão, partindo de 5, 10 e 15 mg de amostra. A Tabela 6 reporta 

os valores determinados para os canabinóides em cada uma das replicatas realizadas e os 

respectivos valores de média e CV. Para as determinações partindo de 15 mg da amostra, o 

valor da concentração teve de ser extrapolado, pois a absorvância medida se encontrava fora da 

curva construída. 

 

Tabela 6 – Determinações de canabinóides em uma mesma amostra, partindo de diferentes 

quantidades iniciais. 

Quantidade de 

partida da amostra 

(mg) 

Replicata 1  

(µg/mg de 

amostra) 

Replicata 2 

(µg/mg de 

amostra) 

Média 

(µg/mg de 

amostra) 

Coeficiente 

de variação 

5 26,8 29,6 28,2 7,04% 

10 27,1 29,5 28,3 5,91% 
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15 24,6 27,3 26,0 7,60% 

Média total 27,5    

Desvio Padrão 1,9    

CV 6,8%    

 

Quando determinadas as concentrações de 5 e 10 mg de amostra, de acordo com o 

estudo de seletividade, foi possível excluir a influência do CBD na coloração da espuma.  

Sendo um material de difícil acesso (narcótico, doado pela Polícia Civil), o número 

de amostras utilizados em cada experimento foram apenas 2, e mesmo com apenas duplicatas 

foi encontrado um baixo desvio padrão relativo para as amostras. 

Ao realizar uma análise de variância (ANOVA), é possível verificar se as médias 

determinadas pelo método podem ser consideradas estatisticamente equivalentes. O teste F se 

baseia na razão entre a variância entre amostras e a variância dentro das amostras (COSTA 

NETO, 2002). A primeira etapa para a realização do teste é a definição das hipóteses nula e 

alternativa. A hipótese nula é de que as três médias são significativamente iguais, e a alternativa 

é a de que pelo menos uma delas tem média significativamente diferente das demais. 

Estabelecidas ambas as hipóteses, são calculados o quadrado médio entre os 

tratamentos (variância entre as três médias) e o quadrado médio do erro (variância entre todas 

as medidas), pelas equações 6 e 7, respectivamente (RODRIGUES, 2019). 

 

 

 (6) 

 

 (7) 

 

Onde g é o grau de liberdade, ou quantidade de amostras, n é a quantidade de replicatas tomadas 

para cada amostra e N é a quantidade total de dados.  

O valor de F experimental é calculado a partir dos valores das variâncias (Equação 

8), e comparado com o valor tabelado para verificação de aceitação da hipótese. 
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 (8) 

Aplicando a ANOVA nos dados tomados de quantificação de canabinóides, foram 

calculados os valores para a variância entre as médias igual a 3,38x10-6 e para a variância entre 

as medidas igual a 3,482x10-6. Isto resulta em um valor de F igual a: 

 

 

 

O valor tabelado de F para a quantidade de dados analisados, a um nível de 

confiança de 95% é de 9,55, seguramente maior do que o valor calculado. Então, a hipótese 

nula não é rejeitada, e as médias entre a quantidade de canabinóides determinadas a partir de 

diferentes massas inicias da amostra vegetal são estatisticamente iguais a um nível de 95% de 

confiança. 

 

5.4 Aplicação da metodologia para amostras reais  

O próprio teste de robustez foi feito aplicando para diferentes amostras reais, e, por 

falta de padrões suficientes, não foi possível ainda fazer a confirmação da exatidão do método 

por uma técnica alternativa (como pela cromatografia a líquido de alta eficiência). Foi possível 

fazer a confirmação da exatidão comparando o resultado da concentração média analisando 

diferentes alíquotas da mesma amostra. Aplicando uma ANOVA foi observado que não houve 

diferença estatística entre a concentração média encontrada com cada uma das alíquotas 

diferentes, sendo um indicativo da exatidão do método. No entanto, isso só poderá efetivamente 

ser afirmado quando o resultado for analisado junto a uma técnica comparativa. 
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6 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

A otimização da técnica foi realizada de forma satisfatória, de maneira a permitir a 

construção da curva analítica que deu origem aos estudos dos parâmetros de linearidade, 

robustez, LOD e LOQ, e das medidas necessárias para a avaliação da precisão da metodologia. 

 Os resultados obtidos confirmam que o método proposto é uma maneira simples 

para uma precisa quantificação dos principais canabinóides presentes na planta da Cannabis 

Sativa. Ele se mostrou vantajoso em relação aos métodos convencionais devido à praticidade, 

menor custo e tempo de análise, visto que utiliza de aparelhos simples para a sua execução, 

como a EPU como material adsorvente, um scanner como detector e um software gratuito de 

domínio público para o tratamento de dados e obtenção do sinal analítico. 

 Pesquisas futuras são necessárias, na verificação da seletividade para outras 

amostras vegetais que dão resultados positivos para a reação de Duquenois-Levine,para o CBN 

e para níveis mais altos de CBD, a fim de averiguar se ele é seletivo para a determinação de 

THC total, comparação dos resultados obtidos para diversas amostras com medidas utilizando 

algum outro método já validado, para análise da exatidão e da influência da matriz, adequação 

dos parâmetros de mérito aos exigidos pela ANVISA para validação do método analítico, e 

avaliação da viabilidade de sua aplicação em matrizes de origem humana, como urina, sangue 

e cabelo. 
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