Near-Infrared Spectroscopy Application Note NIR-BR-001

Determinação do teor de cocaína e
adulterantes em drogas apreendidas

Esta Nota de Aplicação mostra que a espectroscopia NIR é uma excelente
ferramenta para determinação de maneira rápida, de cocaína e seus
adulterantes, como por exemplo, tropacocaína, cis-cinamoilcocaína, transcinamoilcocaína e fenacetina. Um modelo de regressão linear por
múltiplos quadrados (PLS) foi utilizado para tratamento dos dados para
compensar variações de caminho ótico e interferências na granulometria
das amostras. O aspecto físico das amostras variou entre pó e pasta e sua
coloração entre branca e diferentes tonalidades de bege.
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Descrição do método
Equipamentos

Parâmetros

Analisador NIRS XDS
MultiVial

2.921.1210

Íris Centralizadora
Software Vision

6.7425.000
6.6069.102

Introdução
Espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) é
uma técnica analítica baseada em medidas na
região do infravermelho próximo do espectro
eletromagnético que está entre o visível e o
infravermelho médio. A absorção das bandas no
estado fundamental, referente aos grupos
funcionais ocorre na região do infravermelho médio
e são muito fortes. As absorções de sobretons
destas bandas do estado fundamental ocorrem na
região espectral do infravermelho próximo (NIR) e
permite medidas diretas sem preparo de amostra
devido às fracas bandas de absorção. As ligações
OH, CH, NH e SH possuem forte absorção sobreton
na região do infravermelho próximo.

Análise
Os espectros na região de infravermelho próximo
(NIR) foram obtidos com o auxílio do espectrômetro
NIRS XDS, equipado com o módulo Multivial. O
acessório de amostragem do Multivial utiliza uma
íris centralizadora para reprodutibilidade da posição
dos vials sobre a radiação monocromática
incidente. Cada dado espectral é resultado de uma
média de 32 scans. A coleta de dados e análises
foram realizadas usando o software Vision®. Um
conjunto de calibração foi preparado utilizando 51
vials de amostras de cocaína de diferentes regiões
do Brasil, dispostas em dois tipos: Cocaína base e
cocaína sal.
Para desenvolvimento da curva de calibração para
quantificação das amostras foram utilizados para
tratamento dos dados o algoritmo derivada de
ordem 2, juntamente com o modelo de regressão
PLS (Partial Least Squares). Os dados de
referência foram obtidos através de análises por
cromatografia gasosa (CG). Um método de análise
de rotina foi criado para verificar a eficiência da
curva de calibração obtida pelo NIR e comparar os
resultados obtidos via CG.
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Nº scans

32

Faixa
Forma de medição

400 – 2500 nm
Reflectância

Resultados

Figura 1: Espectro derivada de ordem 2 para as
amostras de cocaína na região do infravermelho
próximo e visível (400 a 2500 nm)

Tabela 1: Valores do coeficiente de correlação, erro
de calibração e número de fatores dos constituintes
presentes na cocaína
Constituintes

R^2

SEC

Fatores

Cocaína

0,9964

1,1216

9

Cis-Cinamoil

0,9797

0,2961

10

Trans-Cinamoil

0,9812

0,2571

9

Fenacetina

0,9973

0,7914

4

Tropacocaína

0,8812

0,0208

5

Figura 2: Valores NIR x Valores obtidos por CG –
Cocaína
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Figura 3: Valores NIR x Valores obtidos por CG –
Cis-cinamoilcocaína

Figura 6: Valores NIR x Valores obtidos por CG –
Tropacocaína

Conclusão
Para demonstrar a capacidade de quantificar o
constituinte cocaína, uma regressão linear por
mínimos quadrados (PLS) foi realizada. Os gráficos
de dispersão dos valores obtidos pelo NIR vs.
resultados de laboratório mostraram uma ótima
linearidade dos dados. Uma excelente correlação
entre os resultados fornecidos pelo NIR e método
de laboratório foram obtidos, para a análise
proposta.
Figura 4: Valores NIR x Valores obtidos por CG –
Trans-cinamoilcocaína

Figura 5: Valores NIR x Valores obtidos por CG –
Fenacetina
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