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Introdução 

A maconha é uma das drogas de abuso mais 

consumidas no mundo, sendo juntamente com a 

cocaína, a mais apreendida no Estado do Espírito 

Santo (ES). Ela é constituída fisicamente por 

fragmentos de galhos, folhas, flores, frutos e 

sementes da planta seca ou prensada. Seu 

constituinte químico psicoativo principal é o ∆-9-THC 

(∆-9-tetrahidrocannabinol), sendo classificado como 

perturbadoras do sistema nervoso central. 

Entretanto, outros canabinóides podem estar 

presentes na planta. Portanto, este trabalho tem 

como objetivo identificar a estrutura química dos 

principais canabinóides e adulterantes por 

espectrometria de massas de ressonância 

ciclotrônica de íons por transformada de Fourier 

(FT-ICR MS) acoplado com a fonte de ionização por 

electrospray (ESI). Inicialmente, as amostras de 

folha, semente, flor e haxixe foram analisados e os 

resultados comparados. Um estudo de inteligência 

foi também realizado para 43 amostras de maconha 

associando os resultados de ESI(±)-FT-ICR MS com 

Análise de Componentes Principais (PCA).  

Resultados e Discussão 

A Figura 1a-b mostra o perfil químico de um extrato 

de maconha em acetonitrila no modo positivo e 

negativo de aquisição de íons, ESI(±). A molécula de 

∆-9-THC é identificada na forma protonada e 

desprotonada pelos íons de m/z 315 e 313, 

respectivamente. Sua estrutura química é 

confirmada por experimentos de ESI(±)MS/MS, 

Figura 1c,d. A partir dos dados de ESI(+), uma 

matriz de dados foi construída (43 X 3800) e análise 

de PCA foi realizada, Figura 1e-f. Duas 

componentes principais descreveram ≅ 41 % da 

variância dos dados, sendo possível visualizar três 

grupos distintos em função de características 

similares, como por a presença ou ausência dos 

adulterantes de m/z 304, 491, 819 e 820, Figura 1f.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. (a) ESI(+)-FTMS, (b) ESI(-)-FTMS de extrato de 

maconha em acetonitrila; (c) ESI(+)-FTMS/MS e (d) ESI(-)-

FTMS/MS para os íons m/z 315 e 313; e (e) Scores e (f) Loading 

do PCA 2D para 43 amostras de maconha apreendidas pela 

Polícia Civil do ES. 

Conclusões 

Os resultados sugerem a classificação das amostras 

de maconha em três grandes grupos.  
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