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RESUMO 

 

A ciência criminal tem uma abordagem multidisciplinar e procura reunir ciências sociais, 

naturais e aplicadas para encontrar novas maneiras de reduzir o crime. O combate ao tráfico e 

ao consumo de drogas envolvem esforços de vários países uma vez que são relacionados a 

problemas de segurança e saúde pública. A proibição ao consumo das drogas tradicionais tem 

gerado o aparecimento de novas substâncias psicoativas (New Psychoactive Substances, NPS). 

As NPS consistem em substâncias similares àquelas originalmente proibidas, que têm por 

objetivo imitar os efeitos recreacionais e burlar a legislação de drogas. Os canabinóides 

sintéticos, popularmente conhecidos como "spice", são pulverizados em produtos fitoterápicos 

para reproduzir os efeitos recreativos da cannabis. De acordo com o Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crime (United Nation Office on Drugs and Crime, UNODC), os efeitos 

tóxicos dos tipos sintéticos cannabis são desconhecidos e há relatos de danos e fatalidades 

associados ao uso dessas drogas. No Brasil, a Lei 11.343/2006 traz mecanismos de controle ao 

tráfico e ao consumo de substâncias proibidas.  Em relação às NPS, desde 2016 o país tem 

adotado a política de proibição genérica, ficando proibidos qualquer tipo de substâncias 

canabimiméticas. No entanto, há ausência de informações tanto sobre a caracterização quanto 

aos efeitos nocivos relacionados a essas espécies. As ciências forenses são essenciais para 

auxiliar em mecanismos de investigação de drogas. A velocidade de aparecimento das NPS traz 

um grande desafio, uma vez que os métodos tradicionais podem demandar tempo e custo 

entender as características desses compostos. O conceito de ciências forenses como mera 

análise de vestígios tem sido modificado pelo conceito de inteligência forense, que consiste no 

uso de dados para a tomada de decisões dentro do processo investigativo. Este trabalho teve por 

objetivo empregar métodos in silico como alternativa para entender o comportamento das NPS 

relacionadas à cannabis. Utilizamos métodos de química quântica para avaliar uma série 

canabinoides sintéticos identificados em amostras forenses. Nesse caso, o objetivo foi gerar 

espectros de infravermelho que podem ser utilizados como referencial para a detecção. Os 

riscos à saúde foram avaliados por meio de procedimentos toxicidade computacional e docking. 

Técnicas de quimiometria foram utilizadas para o tratamento e avaliação dos dados gerados. Os 

resultados indicaram que os estudos foram hábeis em fornecer informações para o entendimento 

do comportamento dessas substâncias. Dessa maneira, os métodos in silico se mostraram com 

grande potencialidade e podem auxiliar de maneira inequívoca a aplicação da Lei, seja no 

aspecto preventivo ou no repressivo. 



 
 

 
 

Palavras chaves: Canabinoides sintéticos, química quântica, toxidade in silico, docking, 

quimiometria, ciências criminais, inteligência forense.   



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Criminal science takes a multidisciplinary approach and seeks to bring together social, 

natural and applied sciences to find new ways to reduce crime. Combating drug trafficking 

and drug use involves efforts from many countries as they are related to public health and 

safety issues. The prohibition on the consumption of traditional drugs has generated the 

appearance of new psychoactive substances (NPS). NPS consist of compounds like those 

prohibited initially, which aim to mimic the recreational effects and circumvent drug 

legislation. Synthetic cannabinoids, popularly known as "spice”, are sprayed on herbal 

products to reproduce the recreational effects of cannabis. According to the United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC), the toxic effects of synthetic cannabis types are 

unknown, and there are reports of harm and fatalities associated to the use of these drugs. In 

Brazil, Law 11.343/2006 brings control mechanisms to the trafficking and consumption of 

prohibited substances. About the NPS, since 2016 the country has adopted the policy of 

general prohibition, being banned any cannabimimetic substances. However, there is a lack 

of information on both the characterization and the harmful effects related to these species. 

Forensic sciences are essential to aid in drug investigation mechanisms. The speed of 

appearance of NPS poses a big challenge, since traditional methods may require time and 

cost to understand the characteristics of these compounds. The concept of forensic sciences 

as a mere trace analysis has been modified by the idea of forensic intelligence, which consists 

of using data to make decisions within the investigative process. This work aimed to use in 

silico methods as an alternative to comprehend the behavior of NPS related to cannabis. We 

used quantum chemistry methods to evaluate a series of synthetic cannabinoids identified in 

forensic samples. In this case, the objective was to generate infrared spectra that can be used 

as a reference for detection. The health risks were assessed through computational toxicity 

and docking procedures. Chemometrics techniques were used to treat and evaluate the data 

generated. The results showed that the studies were able to provide information for the 

understanding of the behavior of these substances. In this way, the in silico methods are 

demonstrated with great potentiality and can unequivocally assist the application of the Law, 

whether in the preventive or the repressive aspect. 

 

Keywords: Synthetic cannabinoids, quantum chemistry, in silico toxicity, docking, 

chemometrics, criminal science, forensic intelligence. 
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Introdução 
 

Ao longo da história, o desenvolvimento das ciências e tecnologias traz consigo 

avanços que permitem ao homem o avanço de diversos setores por meio da compreensão 

de fenômenos, tratamento de dados e melhoria de sistemas. Com o mundo jurídico não é 

diferente: podemos encontrar em diversos setores a utilização de ferramentas científicas 

e tecnológicas que buscam o aumento da transparência, celeridade e apoio para o 

esclarecimento de decisões judiciais. 

No direito penal a utilização das ciências é de especial importância, visto que 

envolver diretamente um dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à liberdade. 

A ciência forense pode ser considerada como a utilização do conhecimento 

técnico científico para a elucidação de crimes. Ela se baseia na análise de vestígios 

deixados na cena do crime e os resultados dessas análises são geralmente apresentados 

em forma de laudos técnicos que possuem a informação do caminho científico utilizado. 

Apesar da ciência forense ser de muita utilidade na aplicação da justiça, a maioria de seus 

procedimentos é compartimentada e descentralizada, o que muitas vezes pode ocasionar 

interpretações não representativas do processo como um todo. A ciência forense 

entendida apenas como aplicação de técnicas pelo perito criminal para a interpretação de 

vestígios é uma visão simplista da área.  Assim, o conceito de ciência forense como mero 

método científico para a análise de vestígios tem sido ressignificado para o conceito de 

inteligência forense1.  

O conceito inteligência forense não é simplesmente a execução de técnicas 

produtoras de ferramentas para criação de laudos, mas sim a área responsável pela 

operacionalização em conjunto de teorias, técnicas, padrões em eventos observáveis e 

dinâmicos. Esse novo olhar sobre os fatos, geram dados que buscam a interligação de 

informação e fomentam uma visão mais detalhista e abrangente, alimentando a 

observação e a integração do conhecimento. A inteligência forense compreende não só a 

faculdade de conhecer, mas também de compreender e aprender o processo de construção 

do convencimento como um todo. De forma integrada, corresponde à capacidade de 

pensar e agir de maneira racional para lidar de modo eficaz com o ambiente relacionado 

à aplicação da justiça. Assim, o processo relacionado à inteligência tem por finalidade se 

adaptar às novas situações e produzir reações satisfatórias sob o ponto de vista da verdade, 

ou da lei, para não só solucionar problemas presentes como também prevenir futuros2. 
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A aplicação contínua da ciência integrando as diferentes esferas da investigação e 

do julgamento pode maximizar os efeitos positivos das ciências forenses. A integração 

pode incentivar o acesso à informação por meio de bancos de dados, melhorias em 

metodologias relacionadas à caracterização de perfis e padrões, entre outras ações que 

tenham por objetivo aumentar a credibilidade do procedimento e sua aplicação. Como 

consequência, a integração de informações e busca contínua de novos e melhores métodos 

de análise podem auxiliar no aumento da eficácia da solução de crimes ou na prevenção 

de ocorrência. Assim, o conceito de inteligência forense engloba uma  característica mais 

dinâmica que o conceito de ciências forenses de maneira isolada1,3. Pode-se dizer que o 

principal objetivo da inteligência forense consiste em usar o processo de tomada de 

decisão para que toda a investigação e os procedimentos de análise ocorram de maneira 

contínua e iterativa. O procedimento pode incluir a coleta de dados, assim como a sua 

avaliação, agrupamento, análise, interpretação, divulgação e reavaliação. Essas atividades 

acrescentam maior valor à informação ou evidências coletadas, não só para o caso em 

questão, mas para todos aqueles em que a inteligência forense possa estar envolvida e ser 

aplicada4. A assimilação estruturada de dados forenses - ou seja, evidências de cena de 

crime, como DNA, impressão digital, balística e evidência de rastreamento, faz com que 

esses estejam sujeitos a rigorosas análises quantitativas e estatísticas para identificar 

padrões significativos de eventos criminais. Tal a análise de dados é considerada 

estratégica na medida em que informa vários elementos do policiamento5. A ideia de usar 

dados indexados de evidências de múltiplos crimes e os estudo de inferências feiras por 

investigadores durante a resolução de problemas tem sido considerada uma abordagem 

útil para analisar a maneira como dados das ciências forenses devem ser integrados à 

inteligência criminal6,7. Desde então, as possibilidades da inteligência forense foram bem 

elucidadas: estudos incluem análise de impressões digitais8, análise de DNA3 e análise de 

drogas9. 

A inteligência forense é estratégica e pode fornecer uma compreensão dos padrões 

e funcionamento de comportamentos e ambientes criminosos. É orientada para o futuro, 

podendo influenciar não apenas as atividades policiais, mas também as não-policiais, 

como de saúde e políticas públicas4.  

Em relação à aplicação em análise de drogas, podemos citar como exemplo 

estratégias relacionadas à detecção de um padrão ou mudanças no perfil de fabricação de 

drogas ilícitas. As avaliações podem ser feitas por meio da análise da composição, 
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impurezas, toxicidade, características físico-químicas etc.. Nesse caso, pode-se inferir os 

fatores que levaram a essas mudanças, como a alteração de precursores químicos. Pela 

comparação de parâmetros utilizados é possível medir o grau de semelhança entre as 

substâncias químicas usando métodos estatísticos que permitem a classificação das 

substâncias em grupos. Quando o perfil físico-químico de uma nova substância é 

adquirido e comparado a grupos pré-determinados, pode ser obtida uma indicação de um 

possível elo entre a nova droga e os dados existentes. Este banco de dados deve ser 

constantemente atualizado, à medida que o mercado de drogas ilícitas vem evoluindo 

rapidamente, para que assim, ao se comparar o perfil de um exemplar recente, seja 

possível identificá-lo ou agrupá-lo. Uma operação com comparações de dados 

relacionados a drogas ilícitas com perfis similares pode destacar conexões entre casos, 

tendências de tráfego, redes de distribuição e abastecimento, ou até mesmo a produção 

específica a nível nacional ou internacional4.  

A pesquisa interdisciplinar básica em inteligência sobre drogas combinada com 

análise criminal, inteligência forense e aplicação tradicional da lei à investigação já levou 

a avanços importantes no apoio à investigação criminal. Resultados laboratoriais 

constituem uma fonte confiável de informações fidedignas e testáveis, e seu uso 

operacional pode apoiar a investigação e até mesmo fornecer conexões. Dados de casos 

forenses e parâmetros obtidos por meio de avaliação sistemática de perfis físicos e 

químicos de amostras de drogas ilícitas podem ser utilizados em uma perspectiva de 

inteligência se estiverem adequadamente organizados, compartilhados e processados. As 

principais dificuldades encontradas pelos analistas de drogas não são as de natureza 

química ou analítica, mas são relacionadas a metodologias adequadas para extrair 

parâmetros ou características consideradas cruciais para o tratamento e contextualização 

dos dados de definição de perfis de drogas. A inteligência faz o papel de uma memória 

organizada, desenvolvida a fim de fornecer informações precisas, oportunas, úteis e 

significativas para interligar eventos espacialmente e temporalmente distintos9.  

Como a inteligência forense é aplicada dentro de uma estrutura organizacional e 

hierárquica de agências de aplicação da lei, ela pode também ter um impacto sobre como 

a política de drogas é decidida4.  

No Brasil,  a política de drogas é orientada pela Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 

200610. 
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Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) e 

prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção 

não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras 

providências. 

 

O termo “droga” pode apresentar mais de um significado. Em medicina, o termo 

é usado para se referir a qualquer substância com o potencial de prevenir ou curar doenças 

ou aumentar o bem-estar físico ou mental; em farmacologia refere-se a qualquer agente 

químico que altera os processos bioquímicos e fisiológicos de tecidos ou organismos. 

Portanto, droga é uma substância que é, ou pode ser incluída numa farmacopeia11. 

Para fins desta Lei de Drogas, diz o artigo primeiro parágrafo único10:    

 

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.  

 

Além das drogas já conhecidas e previstas em lei, novas substâncias têm sido 

reportadas, causando contínuos problemas para as autoridades em muitos países em 

relação ao controle de drogas. As Novas Substâncias Psicoativas (New Psychoactive 

Substances, NPS) também podem ser conhecidas e reportadas na literatura pelos termos 

“drogas de desenho”, sais de banho, entre outras denominações. As NPS correspondem a 

compostos químicos com o objetivo de imitar, com ligeiras modificações estruturais, os 

efeitos psicoativos das substâncias controladas. Outro objetivo das NPS é tentar burlar a 

legislação vigente. A potência das NPS pode variar significativamente de lote para lote 

mesmo dentro do mesmo produto, devido à inconsistência nas concentrações da 

substância incluída12. 

Há uma grande dificuldade em saber se essas novas substâncias são prejudiciais, 

seja para indivíduos, para a sociedade ou para ambos, pois muito pouco é conhecido sobre 

suas propriedades químicas, farmacológicas, tóxicas e psicotrópicas, bem como seu 

potencial de abuso. Essas substâncias foram, na maioria das vezes, criadas 

deliberadamente por laboratórios clandestinos como compostos inteiramente novos e 

sintetizados por analogia a substâncias mais conhecidas. O problema é agravado pelo 

número de compostos envolvidos e pela substituição rápida de substâncias controladas 

pelos seus análogos não controlados. Assim, mesmo que algumas dessas substâncias 

permaneçam controladas, muitas vezes têm uma curta vida no mercado ilícito.  Suas 

propriedades são publicadas com uma velocidade muito menor do que surgem. O pouco 
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que se tem de conhecimento vem de intoxicações fatais ocasionais e observações clínicas 

de pacientes intoxicados; geralmente a identidade exata das substâncias em questão 

geralmente é desconhecida13.  

O papel da internet pode ser significativo para este problema, pois proporciona 

acessibilidade eficiente para o mercado global e facilita o acesso à literatura científica 

sobre síntese química. Isso permite que os químicos “amadores” fiquem à frente dos 

órgãos reguladores, manipulando estruturas químicas para evadir a lei. A internet também 

permitiu a partilha de informação entre os consumidores, com sites como a “Silk Road147 

hospedando vários fóruns de discussão e fornecendo mecanismos para o retorno do 

cliente e avaliações13.  

As novas substâncias psicoativas não são um fenômeno totalmente novo, o que há 

de novo é a taxa em que elas apareceram no mercado em vários países ao longo dos 

últimos anos. Um relatório europeu recente refere-se a um "crescimento sem precedentes 

no número, tipo e disponibilidade de novos medicamentos ao longo de alguns anos"15.  

As substâncias proscritas costumavam ser nomeadas como entidades químicas 

individuais em listagens específicas. No entanto, alguns países como Reino Unido, 

Irlanda e Nova Zelândia optaram por adotar o controle de um grupo de substâncias 

quimicamente definido, processo conhecido como “controle genérico”13,16.  

No Reino Unido por exemplo, na lei sobre o uso indevido de drogas de 197217, de 

combate ao uso de drogas, não há exigência estrita de demonstrar danos reais de uma 

substância, mas sim seu potencial de danos, fazendo com que seja introduzido um 

controle genérico. Embora as propriedades básicas de novas substâncias possam ser 

investigadas por programas de pesquisa, os governos geralmente decidem agir 

antecipadamente ao estágio do uso indevido; optam por controlar uma substância devido 

às possíveis graves consequências em vez de permitir a venda aberta de uma substância 

potencialmente prejudicial13. 

Há uma visão geral em muitos países que a legislação existente sobre drogas é 

inadequada para lidar com novas substâncias. Além disso, o referido problema tem o 

potencial de tornar-se uma questão de grande preocupação e ameaça para a saúde pública, 

devido aos sistemas nacionais e internacionais de controle de drogas não serem capazes 

de responder de forma antecipada e efetiva devido à rapidez e a complexidade das 

mudanças13. É muito importante que haja informações coordenadas sobre o problema e 

que estas sejam acessíveis. Embora a maioria dos governos envie regularmente seus 

relatórios estatísticos, a cooperação de alguns não foi satisfatória. Segundo a INCB 
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(International Narcotics Control Board) de 2016, apenas cerca de 60% dos países que 

apresentaram dados relacionados a 2015 fez isso antes no prazo regulamentar. Entre os 

que não apresentaram essas informações no tempo acordado estão países como Austrália, 

Brasil, China, França, Índia Japão e Nova Zelândia18. 

A apresentação tardia ou até mesmo a falta dela, com ausência de relatórios 

estatísticos dificulta o processo de monitorar as atividades lícitas que envolvem 

substâncias controladas, atrasando as análises sobre a disponibilidade mundial das 

substâncias para propósitos legítimos. Muitas dessas falhas acontecem devido a 

mudanças na estrutura dos governos responsáveis por entregar os relatórios à Junta ou 

devido a mudanças de pessoal no âmbito das autoridades competentes. No entanto, alguns 

governos continuaram experimentando dificuldades para cobrar as informações 

necessárias de seus intervenientes nacionais devido a falhas legislativas ou 

administrativas18. 

Devido à ausência de medidas sistemáticas, a extensão e as tendências no cultivo, 

produção, tráfico e fabricação de drogas, é de difícil avaliação. A grande parte dos 

indicadores provém de autoridades responsáveis pela aplicação da lei e, até certo ponto, 

reflete suas prioridades e recursos19.  

 

Caracterização do Problema 
 

No período de 2012 a 2016, o cultivo de plantas de cannabis foi relatado no 

território de 151 países, cobrindo 94% da população mundial20. Em 2016, havia cerca de 

192,2 milhões de usuários da maconha, sendo registrado o uso em 164 países20.  

Com base em quantidades interceptadas, o tráfico de cannabis parece ter 

estabilizado em um alto nível na última década, em comparação a década de 1990. Em 

2016, as quantidades apreendidas foram em cerca de 4.682 toneladas para a erva e 1.631 

toneladas para resina, apresentando um aumento de 6% de 2015 para 2016. Ainda em 

2016, quase dois terços (64 por cento) da apreensão da quantidade total de erva em todo 

o mundo ocorreu nas Américas, principalmente nos Estados Unidos, seguido pelo 

México, Paraguai, Índia e Brasil. O total número de casos de apreensão de erva cannabis 

em todo o mundo aumentou ligeiramente em 2016 (aumento de 2%)18,20,21. 

De acordo com dados da UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) 

de 2018, a maconha continua sendo a droga mais consumida no mundo, onde estimativas 
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deram conta de cerca de 192,2 milhões de pessoas com idades entre 15 e 64 anos que 

fizeram o uso da droga pelo menos uma vez em 2016, sendo 10,6 vezes o número de 

pessoas que usaram cocaína. O número de Cannabis usuários estimados para 2016 é 16 

por cento maior do que número estimado para 200620. Segundo os dados, a prevalência 

do abuso de maconha aumentou de forma significativa na região nos últimos anos, 

particularmente no Brasil21.  

A INCB publicou em seu relatório anual de 2016, que NPS foram relatadas como 

crescente preocupação no Brasil, e também na Argentina, Chile, Colômbia, Equador e 

Uruguai. A maioria dos novos psicoativos relatados foram fenetilaminas, canabinoides 

sintéticos, catinonas sintéticas, piperazinas e substâncias à base de plantas18. 

O surgimento de NPS, como canabinoides sintéticos, vendidos sob nomes como 

"Spice" e "K2", foi relatado pela primeira vez em 2004; desde então há cada vez mais 

relatos do aparecimento de novas drogas em diferentes partes do mundo. Os canabinoides 

sintéticos compreendem diferentes produtos com estruturas químicas similares do 

tetrahidrocannabinol (THC), o princípio psicopatológico principal da cannabis natural21.  

Muito usuários de cannabis podem substituir a versão natural por canabinoides 

sintéticos para evitar sanções, devido ao fato de ser uma substância nova e ainda não 

haver restrições em vários países quanto ao uso e tráfico19. 

Existe um crescente reconhecimento e denúncia dos danos associados à 

intoxicação com canabinoides sintéticos; os sintomas incluem taquicardia, psicose, 

agitação, ansiedade, dificuldades respiratórias e convulsões. A literatura também mostra 

que o uso de canabinoides sintéticos tem efeitos psicológicos e fisiológicos negativos e 

imprevisíveis. A intoxicação com algumas formas de canabinoides sintéticos pode ter 

efeitos graves; por exemplo, em um surto em Nova York, pessoas relataram sofrer efeitos 

depressivos severos de "zumbi" após a intoxicação com o cannabinoide sintético AMB-

FUBINACA21,22.  

Em geral, os canabinoides sintéticos representam um grupo diversificado de 

potentes compostos psicoativos que são considerados um substituto para a cannabis 

natural, mas pode resultar em intoxicação aguda e têm efeitos negativos a longo prazo 

sobre a saúde21.  

No Brasil, é a Lei Nº 11.343/2006 que estabelece normas para repressão à 

produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, determina que “denominam-se 

drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle 

especial da Portaria SVS/MS Nº 344/1998” (Art. 66). A Portaria SVS/MS Nº 344/1998 
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aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle 

especial. As substâncias e plantas sujeitas a controle especial no Brasil estão organizadas 

no Anexo I desta Portaria, em 16 Listas, de acordo com suas características (A1, A2, A3, 

B1, B2, C1, C2, C3, C5, D1, D2, E, F1, F2, F3 e F4)23.  

A primeira proibição aos canabinoides sintéticos no Brasil, foi feita pela resolução 

da diretoria colegiada, RDC, nº 21, de 17 de junho de 2010, que traz no Anexo I uma 

atualização das Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras 

sob Controle Especial. Ela traz a inclusão da substância JWH 018 ou 1-naftalenil-(1-

pentil-1H-indol-3-il)-metanona na Lista “F2-a”. A lista F2 é relacionada a Substâncias 

Psicotrópicas, e classificada em 2 itens; a e b, onde o item “a” corresponde as substâncias 

e “b” a Classes Estruturais23.  

Em 2014, a lista F2 item a foi atualizada pela RDC N° 63, de 17 de outubro de 

2014, e foram incluídas novas substâncias.  

A resolução de diretoria colegiada RDC N° 79, de 23 de maio de 2016, incluiu 

classes estruturais genéricas do grupo canabinoides sintéticos, de acordo com as 

estruturas químicas e possíveis alterações na estrutura básica. Com isso, o Brasil passou 

a adotar o sistema genérico aliado à listagem nominal de substâncias, seguindo a 

tendência de alguns países23.  

Essa tem sido uma das bases do sistema proibicionista, modelo de controle penal 

sobre drogas mais difundido no mundo, cujos objetivos são a extinção do uso de drogas 

e um mundo livre dessas substâncias. Esse sistema se vale da utilização do controle penal 

sobre usuários e traficantes como forma de combater a produção, uso e comércio dessas 

substâncias; tem como características o controle da oferta, da produção e do consumo por 

meio da coação e da ameaça de punição, principalmente por meio de prisão24. 

Dessa maneira, passam a ser proibidas no Brasil quaisquer substâncias 

canabimiméticas que se enquadrem em uma das classes estruturais descritas, devendo ser 

reportadas como tal na análise pericial, a fim de dar prosseguimento a processo criminal 

relativo a drogas23.  

As discussões sobre as condutas relacionadas ao uso e ao comércio de substâncias 

psicoativas ilícitas causam grande a polêmica na esfera do direito penal. Segundo Rogério 

Fernando Tafarello;  

No Brasil, como em outros países, sempre foi notável um certo absenteísmo 

estatal ante a clara necessidade de se elaborar uma política pública própria; 

invariavelmente, o Estado brasileiro deixou-se levar pelas orientações no 

sentido da proibição penal absoluta advindas de outros países, com a mera 

importação de institutos jurídicos24.  
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Há um espectro contendo as opções políticas disponíveis para o controle sobre as 

drogas, que faz relação ao método escolhido e seus impactos tanto na saúde, quanto na 

sociedade25.  

 

Figura 1: Espectro da Política de drogas vs danos sociais e saúde. FONTE: The Global Commission on 

Drug Policy25. 

 

Reverter a atual estratégia adotada em relação às drogas não significa diminuir a 

luta contra o tráfico, mas sim tratar a questão de forma efetiva uma vez que o assunto 

envolve muitos riscos, entre eles a saúde geral da população. 

Um modelo que se pode adotar para o combate as drogas como uma alternativa 

para as estratégias proibicionistas do tipo “guerra às drogas” é a estratégia de redução de 

danos, a qual não pressupõe a imediata proibição das drogas, mas sim a formulação de 

práticas que tenham por objetivo diminuir os danos causados por essas substâncias.  As 

práticas de redução de danos se baseiam em princípios de pragmatismo, tolerância e 

compreensão da diversidade24. É necessário compreender as características físico-

químicas e toxicológicas de cada droga, levando em conta que cada uma possui suas 

particularidade e efeitos.  

No entanto, a determinação da toxicidade dessas substâncias pode ser um 

problema, apesar da grande importância dos métodos experimentais, estes podem 

demandar de tempo e alto custo, além da constate discussão ética em relação à utilização 

de animais26. Outro problema é que dados experimentais podem estar disponíveis de 
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maneira limitada e utilizar metodologias diferentes, o que dificulta a criação de um 

modelo que contenha dados experimentais de uma mesma fonte27–31. Nesse contexto, uma 

alternativa seria utilizar métodos in silico; os métodos computacionais para previsão de 

comportamentos tóxicos podem ser muito úteis uma vez pois podem demandar menos 

tempo e menor custo.  

Para as moléculas estudadas nesse trabalho há dados experimentais relacionados 

à afinidade dos canabinoides nos receptores. Esses valores experimentais foram utilizados 

para avaliar a possibilidade de comparação com valores calculados a fim de conduzir que 

possam ser úteis em entender a atividade biológica por meio da variação de estrutura 

química. A ideia é ter uma informação preliminar sobre toxicidade para poder avaliar 

possibilidades de orientação na área forense, principalmente de maneira preventiva32.  

Um tópico importante relacionado ao surgimento acelerado de novas substâncias 

envolve mecanismos de detecção, que são essenciais para o conhecimento da estrutura 

química e consequentes propriedades.   

Apesar das drogas serem classificadas em grupos distintos, como as anfetaminas, 

opioides, canabinoides etc., há também subgrupos, mostrando que há diferença estruturais 

entre elas. À medida que as drogas sintéticas vão sendo criadas podem ocorrer mudanças 

em reações, interações, metabólitos e, principalmente, efeitos no corpo. Nesse último 

caso, pode ocorrer um agravamento nos riscos de saúde dos usuários pois há dúvidas não 

sobre os efeitos adversos que essas substâncias podem causar, o que dificulta o tratamento 

de overdoses e dependentes químicos. 

Ao se detectar e identificar uma determinada substância, é possível fazer um 

monitoramento de seu aparecimento criando registros no nível nacional e internacional 

sobre localização e dinâmica de aparecimento. Dessa maneira, informações oriundas dos 

registros podem ser auxiliares em projetos investigação, ou até mesmo em políticas de 

combate às drogas, uma vez que doenças e mortes têm sido associadas ao uso de 

canabinoides sintéticos. 

Não basta então, só saber os efeitos toxicológicos de uma droga, é necessário 

também saber de qual droga se trata, assim com essas informações em conjunto é possível 

criar perfis para as drogas, criando um banco de dados que possa auxiliar tanto nas 

questões políticas de drogas, mas também nas de saúde. 

O oferecimento de informações relativas ao comportamento tóxico e padrões de 

análise para identificação dessas drogas, pode ter inúmeros benefícios. Entre eles, pode-

se evitar a proibição de substâncias úteis à medicina. A liberdade para a pesquisa 
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científica também pode ser levada em consideração, uma vez que é importante elucidar 

mecanismos e obter informações para avanços científicos e tecnológicos. É fato que o 

tema demanda extensas discussões científicas, necessariamente de cunho interdisciplinar. 

Nesse contexto, os métodos in silico podem oferecer informações para auxiliar 

políticas relacionadas a drogas, uma vez que possuem um custo menor e podem demandar 

menos tempo que estudos experimentais.  

Objetivos 
 

Este trabalho teve como objetivo o estudo do uso da informação técnica 

relacionada a drogas de abuso e NPS, para auxiliar nos processos de investigação e 

judiciais. O objetivo geral foi utilizar o conceito de inteligência forense no que diz 

respeito à lei de drogas. Neste caso, o trabalho teve como enfoque principal o estudo das 

substâncias canabimétricas sintéticas, que têm como propósito imitar a estrutura química 

do THC.  Os objetivos específicos consistiram em fazer uma abordagem interdisciplinar 

do conhecimento forense por meio de metodologia in silico. Dentro dos objetivos 

específicos a ideia foi utilizar métodos de química quântica para estudar características 

referentes a esses grupos de compostos e predizer aspectos relacionados à detecção e à 

toxicidade. No caso de detecção o objetivo foi simular espectros de infravermelho que 

possam ser utilizados como referência para substâncias que não apresentam dados 

experimentas. No caso da toxicidade o objetivo foi avaliar os métodos in silico tanto para 

encontrar valores de toxicidade teóricos e como para avaliar aspectos sobre a atividade 

biológica relacionadas a essas substâncias.  

 

Sistema de estudo 
 

Os canabinoides são uma família de compostos estruturalmente diversos que 

possuem inúmeros efeitos biológicos. Com base em sua classificação química, podem ser 

divididos em quatro grupos33: 

 – Canabinoides clássicos (dibenzopiranos): apresentam a estrutura tricíclica 

característica dos canabinoides. Os mais estudados são o Δ9-THC, canabinol, canabidiol 

e diversos canabinoides sintéticos, como HU-210 e seu enantiômero HU-211. O 

canabinoide HU-210 é um forte agonista de receptores canabinoides, com potência entre 
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60 e 100 vezes maior que o THC, sendo o canabinoide mais potente descrito até o 

momento33.  

- Ciclo-hexilfenois: são análogos sintéticos bi cíclicos ou tricíclicos dos 

canabinoides clássicos. Incluem os canabinoides sintéticos CP-55,940, CP-47,497 e seus 

homólogos. CP- 47,497 possui uma afinidade em torno de 20 vezes maior que THC para 

receptores CB133.  

– Aminoalquilindois: possuem uma estrutura química totalmente diferente dos 

anteriores, mas ainda com propriedades canabimimeticas. Incluem os canabinoides 

sintéticos WIN- 55,212-2, JWH-015, JWH-018 e o JWH-07333.  

 – Endocanabinoides: são compostos endógenos, sintetizados a partir de 

precursores fosfolipídios das membranas celulares. A maioria é derivada do ácido 

araquidônico e possui elevada afinidade com os receptores. Os mais estudados incluem 

araquidoniletanolamida ou anandamida, com potência e afinidade por receptores 

semelhantes ao Δ9-THC33.  

As estruturas químicas utilizadas neste projeto, foram retiradas do artigo 

“Pharmacological evaluation of synthetic cannabinoids identified as constituents of 

spice”19 e pertencem a 3 grupos distintos, A, B e C, conforme indicado na figura 2, onde 

ocorre diferentes substituições em R1, R2 e X. 

 

Figura 2: Grupos A, B e C pré-substituidos. 
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As estruturas das moléculas estão representadas na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Canabinoides sintéticos e suas respectivas estruturas em duas dimensões.19 

Nome do composto Fórmula estrutural 

(1)  Δ9 – THC 

Grupo padrão 

 

 

(2)  CP55,940 

Grupo padrão 

 

 

(3) JWH-018 

Grupo Padrão 

 

 

 

(4)  NNEI 

Grupo A 

 

 

 

(5) 5F – NNEI 

Grupo A 
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(6) 5Cl – NNEI 

Grupo A 

 

 

 

(7) 5F - NNEI - 2 - naphthyl-isomer 

Grupo A 

 

 

(8) MN – 18 

Grupo A 

 

 

(9) 5F - MN – 18 

Grupo A 

 

 

 

(10) THJ 

Grupo A 
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(11) 5F – THJ 

Grupo A 

 

 

 

(12) SDB – 006 

Grupo A 

 

 

(13) 5F - SDB – 006 

Grupo A 

 

 

(14) SDB - 006 - N - phenyl-analog 

Grupo A 

 

 

(15) APICA 

Grupo A 

 

 

 

(16) 5F – APICA 

Grupo A 

 

 

(17) 5F – APINACA 

Grupo A 
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(18) FUB - AKB48 

Grupo A 

 

 

(19) NM – 2201 

Grupo B 

 

 

(20) FDU - PB – 22 

Grupo B 

 

 

(21) 3 – CAF 

Grupo B 

 

 

(22) SDB – 005 

Grupo B 

 

 

 

(23) 5F - SDB – 005 

Grupo B 
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(24) PB – 22 

Grupo B 

 

 

(25) 5F - PB -22 

Grupo B 

 

 

(26) FUB - PB – 22 

Grupo B 

 

 

 

(27) BB – 22 

Grupo B 

 

 

(28) THJ-18 

Grupo C 

 

 

(29) THJ2201 

Grupo C 
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(30) MAM – 2201 

Grupo C 

 

 

(31) EAM – 2201 

Grupo C 

 

 

 

(32) MAM - 2201 - 4 - fluoropentyl – 

isomer 

Grupo C 

 

 

(33) RCS – 4 

Grupo C 

 

 

(34) RCS – 8 

Grupo C 

 

 

(35) AB001 

Grupo C 
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(36) 5F - AB001 

Grupo C 

 

 

 

 

 

(37) UR – 144 

Grupo C 

 

 

 

(38) XLR – 11 

Grupo C 

 

 

(39) XLR - 11 - 2 - fluoropentyl – 

isomer 

Grupo C 

 

 

(40) FAB – 144 

Grupo C 

 

 

(41) XLR – 12 

Grupo C 
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(42) FUB -144 

Grupo C 

 

 

 

 

(43) AB005 

Grupo C 

 

 

(44) AB005 - azepane – isomer 

Grupo C 

 

 

(45) A - 796,260 

Grupo C 

 

 

(46) A - 834,735 

Grupo C 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

ESTUDO EM RELAÇÃO À DETECÇÃO: 

UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS IN SILICO 

PARA A SIMULAÇÃO DE ESPECTROS DE 

INFRAVERMELHO  
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Fundamentação teórica 
 

Metodologia computacional 
 

A química computacional pode ser entendida como a área na qual de técnicas 

computacionais são utilizadas para investigar por meio de modelos matemáticos 

implementados em softwares aspectos importantes sobre estrutura e propriedades 

químicas. A utilização de mecânica quântica é uma das formas mais utilizadas para 

entender o comportamento de moléculas. Cálculos teóricos podem auxiliar ainda no 

entendimento de propriedades macroscópicas em função das propriedades microscópicas 

de átomos e moléculas34.  

A complexidade matemática muitas vezes envolvidas nessas determinações pode 

levar ao desenvolvimento de modelos a fim de que detalhes como simetrias, 

aproximações, parametrizações e particularizações possam ser adequadas a cada sistema 

em análise. Mesmo havendo modelos confiáveis tendo sido desenvolvidos, os grandes 

obstáculos relacionados à aplicação envolvem o elevado número de cálculos que 

precisam ser processados de maneira iterativa. Felizmente esse problema vem sendo 

contornado graças aos avanços tecnológicos, gerando uma maior capacidade e velocidade 

de cálculos em computadores com processadores mais modernos, o que permite o 

desenvolvimento de algoritmos mais robustos e eficientes, capazes de modelar cada vez 

sistemas mais complexos34,35.  

A utilização de computadores demonstra grande adequação para obter 

informações que podem auxiliar na compreensão de estruturas, interações e coordenadas 

de reações, entre outros problemas relevantes. Para estudar um sistema, existem 

diferentes opções de modelos e métodos. A escolha das ferramentas que devem ser 

utilizadas será depende do objetivo desejado no estudo, das características e as 

particularidades do sistema a ser investigado, bem como da capacidade computacional 

disponível para os estudos34,35.  

Métodos relacionados a campos de força, conhecidos como formalismo de 

Mecânica Molecular (MM), foram umas das primeiras ferramentas orientadas ao estudo 

computacional de sistemas moleculares. Nesse caso, as moléculas são descritas segundo 

os fundamentos da mecânica newtoniana, sendo os átomos são tratados como esferas e as 

ligações como molas. Além disso, também considera forças harmônicas ou elásticas para 

unir os átomos dentro de um sistema molecular. Estas forças podem ser decompostas em 
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termos de funções de energia potencial relacionadas às características estruturais como 

comprimentos de ligação, ângulos de ligação, ângulos diedros e interações não ligadas. 

O conjunto dessas funções de energia potencial é conhecido como campo de força 

empírico. O campo de força pode ser escrito em forma da seguinte equação34,35:  

 

𝑼 = 𝑼𝟏 + 𝑼𝟐 + 𝑼𝟑 + 𝑼𝟒 

 

(Equação 1) 

 

Onde: 

U1 é a energia de estiramento de uma ligação; 

U2 é a energia de deformação angular; 

U3 é a energia de torção em torno de ligações;  

U4 é a energia de interação não ligante. 

 

O campo de força é um representante da energia potencial molecular referente a 

uma dada geometria. A geometria é especificada em termos de suas coordenadas atômicas 

no plano cartesiano. Assim, um arquivo é gerado contendo a geometria inicial da 

molécula e as informações necessárias para a realização do cálculo. Esses arquivos com 

os dados de entrada são conhecidos como inputs. Os parâmetros que definem a geometria 

do sistema vão sendo alterados em incrementos pequenos e, com uso de métodos de 

abaixamento de gradiente, a energia estérica é minimizada, gerando uma geometria é 

otimizada. A completa varredura da superfície de energia potencial (SEP) de uma 

molécula é chamada de análise conformacional36.  

A vantagem da mecânica molecular é velocidade aliada a um baixo custo 

computacional. Esses métodos são muito importantes na obtenção de informações que 

podem server quando se deseja valores mais acurados e refinados, pois podem servir 

como ponto de partida para a otimização de estruturas. Dessa maneira, os resultados 

obtidos por meio dos métodos de mecânica molecular podem ser posteriormente ser 

utilizados como entradas para cálculos mais complexos, como os de mecânica quântica36.  

A principal desvantagem do método está no fato de que podem não conter todos 

as parametrizações necessárias para os átomos que compõe o sistema que se deseja 

estudar. Por exemplo, por desconsiderarem as interações eletrônicas, os métodos MM não 

são apropriados para a determinação de propriedades nas quais os efeitos eletrônicos 

precisam ser entendidos, como interações de orbitais, quebra de ligações etc34,36.  
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Com os avanços científicos e computacionais, novos métodos passaram a ser 

desenvolvidos. O comportamento de partículas pequenas passou então a ser descrito por 

um conjunto de leis de mecânica quântica.  

Para descrever o estado de um sistema foi postulada a existência de uma função 

de onda , que é função das coordenadas de todos os elétrons e do núcleo; corresponde 

a uma entidade matemática que carrega as informações a respeito de uma partícula ou 

molécula. A função de onda mais utilizada é a função de onda eletrônica 34,36. 

O problema central para os cálculos em química computacional é a solução da 

Equação de Schrödinger.  

𝑯𝜳 = 𝑬𝜳 
 

(Equação 2) 

 
em que 𝐸 é a energia eletrônica, 𝛹 é a função de onda multi-eletrônica e H o 

operador hamiltoniano. 

A energia calculada pode ser dividida em cinco termos: i) Tn:  descreve a energia 

cinética dos núcleos; ii) T: descreve a energia cinética eletrônica; iii) VNe: referente à 

atração núcleo-elétron; iv) Vee: relacionado à energia potencial repulsiva elétron-elétron; 

v) VN: representa o operador de energia potencial repulsiva núcleo-núcleo. 

Pelos núcleos possuírem uma massa muito maior quando comparados aos 

elétrons, suas transições podem ser consideradas mais lentas que as transições eletrônicas; 

dessa forma, pode-se considerar que os elétrons se movem em um campo com núcleo 

fixo. Assim, temos a aproximação de Born-Oppenheimer, a qual considera que como 

constante a repulsão entre os núcleos. Com essa aproximação, podemos simplificar a 

Equação de Schrödinger representando apenas a parte que descreve os movimentos 

relacionados aos elétrons para uma dada função de onda37.  

O operador hamiltoniano He, que descreve a energia eletrônica do sistema do 

interesse: 

   

𝐻𝑒 =  − ∑
1

2

𝑁

𝑖

∇𝑖2 − ∑ ∑
𝑍𝐴

| 𝑟𝑖 −  𝑅𝐴 |

𝑀

𝐴

𝑁

𝑖

+  ∑ ∑
1

| 𝑟𝑘 −  𝑟𝑖 |

𝑁

𝑘>𝑖

𝑁

𝑖

= 𝑇 + 𝑉𝑛𝑒 + 𝑉𝑒𝑒 

 
(Equação 3) 

 

Além dos átomos hidrogenóides, a equação de Schrödinger não tem solução 
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analítica exata, pois são sistemas onde há vários elétrons, e justificado pelo princípio da 

incerteza, não é possível calcular a solução exata do termo que descreve a repulsão dos 

eletros (Vee). Com o uso de métodos matemáticos aproximado é possível obter soluções 

aproximadas da equação de Schrödinger37.  

 

MÉTODO HARTREE-FOCK 

 O método Hartree-Fock (HF)38 é um método aproximativo, usado para 

determinar a função de onda e energia no estado fundamental de sistemas quânticos com 

muitos corpos.  A teoria de Hartree-Fock é fundamental para grande parte da teoria da 

estrutura eletrônica. É a base de teoria da orbita molecular (MO), que postula que o 

movimento de cada elétron pode ser descrito por uma função de partícula única (orbital), 

que não depende explicitamente dos movimentos instantâneos dos outros elétrons38.  

Em 1927 J. R. Hartree introduziu o método do campo autoconsistente (Self-

Consistent Field, SCF)39 para o cálculo  aproximado  de  funções  de onda e energias de 

átomos e íons, que passou a ser conhecido como o método de Hartree40.  

 A teoria do campo autoconsistente para sistemas atômicos e moleculares, na 

formulação de Slater39, supõe que o potencial atuando sobre cada elétron é devido aos 

núcleos e distribuição de carga média dos outros elétrons, não considerando as 

interações instantâneas entre cada par de elétrons do sistema. A partir de funções 

tentativas é possível achar um ponto de partida para o cálculo. A função de onda 

tentativa é obtida por estimativa e então aperfeiçoada até a convergência40.  

Hartree fez uma aproximação fundamental para tentar contornar o problema de 

sistemas multieletrônicos associado à equação de Schrödinger. O termo que descreve as 

interações eletrônicas foi aproximado para um termo que representa o campo médio, 

assim, é possível separar as funções de onda de cada elétron para um sistema de N 

elétrons. Essa aproximação recebeu o nome de produto de Hartree.  

 

𝜑(𝑟) =  𝜑1(𝑟1)𝜑2(𝑟2)𝜑3(𝑟3)𝜑4(𝑟4) … = ∏ 𝜑𝑖(𝑟𝑖)

𝑁

𝑖

  

(Equação 4) 
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Com o uso do produto de Hartree, a equação de Schrödinger pode ser decomposta 

em N equações independentes para cada elétron, sendo N o número de elétrons. 

Entretanto, em 1930, John Slater e Vladimir Fock demonstraram que o método 

proposto por Hartree não respeitava o princípio da antissimetria da função de onda, 

desconsiderando o princípio de exclusão de Pauli41. O problema foi resolvido com o 

determinante de Slater42, modelo matemático proposto por Slater, capaz de construir uma 

função de onda antissimétrica a partir dos orbitais eletrônicos40.  

O método Hartree passou a ser conhecido como método Hartree-fock, sendo capaz 

de produzir resultados de ótima qualidade ao ser aplicado em cálculos de propriedades 

atômicas. A matemática envolvida em cálculos de propriedades moleculares é 

extremamente custosa, sendo computacionalmente inviável.  

Roothan então propôs um método que contribuiu para o modelo Hartree-Fock, por 

meio da combinação linear dos orbitais atômicos (Linear Combination of Atomic Orbitals 

- LCAO). Rootham sugeriu utilizar termos de funções de orbitais atômicos para 

representar as funções de orbitais moleculares, e surgiu então o Método Hartree-Fock-

Roothaan40,43.  

Apesar do modelo permitir um grande progresso na realização dos cálculos 

práticos e ter sido o ponto de partida para o desenvolvimento de inúmeros métodos 

relacionados com a solução das equações de Hartree-Fock-Roothan, este método 

apresenta o defeito de ter os movimentos eletrônicos calculados não correlacionados. Ao 

interagir os elétrons apenas com o campo médio, não há dependência mútua nas equações 

SCF, o que desconsidera a interações instantâneas desses elétrons, negligenciando os 

efeitos de correlação eletrônica44. 

 

MÉTODO AB INITIO 

 

 O valor mínimo que podemos chegar resolvendo a equação de Schröndiger nas 

aproximações de Hartree-Fock, é chamado de limite Hartree-Fock34.  

Para chegarmos em resoluções melhores, foram desenvolvidas teorias como, por 

exemplo, os métodos semi-empíricos, que fazem o uso de valores experimentais para 

ajustar as correlações.  Também foram feitos novos desenvolvimentos em 

fundamentações teóricas, que tinham por objetivo uma metodologia mais exata que 

substituições numéricas. Houve um investimento no desenvolvimento de técnicas 
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matemáticas e computacionais para resolver as equações de HF com o equivalente a uma 

base infinita definida, sem aproximações adicionais34.  

Se o limite de HF for alcançado, então o erro de energia associado as 

aproximações de HF para um dado sistema, a chamada energia de correlação (Ecorr) pode 

ser determinada. 

 

𝐸𝐶𝑜𝑟𝑟 = 𝐸 − 𝐸𝐻𝐹 

 
(Equação 5) 

 

O termo ab initio, originado do latim tem o significado “desde o início”, isso 

significa que faz uso do hamiltoniano completo para resolver a equação de Schrödinger, 

não havendo aproximações, fazendo uso apenas de constantes fundamentais (velocidade 

da luz, constante de Planck etc) 35.  

Esses métodos podem demandar altos custos computacionais para realização dos 

cálculos. Desse maneira, a aplicação do método só é viável a sistemas simples, não tendo 

uso prático para se trabalhar com sistemas mais complexos35.  

 

SEMI EMPIRICOS 

Ao contrário do método ab initio, os métodos semi-empíricos buscam contornar 

as limitações do método HF com a utilização de aproximações e dados provenientes de 

experimentos. O uso de parâmetros empíricos permite a inclusão de alguns efeitos de 

correlação34.  

Este método tem por objetivo a redução do custo computacional, eliminando e 

simplificando algumas integrais calculadas nos métodos ab initio. São métodos 

importantes por tornarem viáveis o cálculo de moléculas maiores que não poderiam ser 

tratadas por métodos ab initio devido aos custos computacionais.  Os uso de métodos 

semiempíricos continua a aparecer em grande número na literatura com grande 

aplicabilidade para moléculas que demandariam mais recursos se fossem estudadas por 

métodos ab initio34.  
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TEORIA DO FUNCIONAL DA DENSIDADE 

Um método que vem ganhando destaque devido a uma melhor relação custo-

benefício é a Teoria do Funcional da Densidade (DFT). Uma aproximação proposta por 

Thomas45 (1927) e Fermi46 (1927), criou um modelo estatístico que busca aproximar a 

distribuição dos elétrons, se baseando na densidade eletrônica. Esse modelo ficou 

conhecido como o modelo de Thomas-Fermi47.  

Neste método simplifica-se a equação de Schrödinger usando a densidade total 

ρ(r).34,47  A teoria do funcional da densidade é baseada na correlação de troca funcional, 

que faz uso da densidade eletrônica para descrever intrinsecamente o efeito de muitos 

corpos, com o formalismo de uma única partícula34.  

A Funcional da Densidade teve seu formalismo estabelecido a partir de dois 

teoremas de Hohenberg & Kohn (HK)48, os quais contém a informação necessária da 

função de onde na densidade eletrônica47,49.  

Pouco depois, Kohn e Sham44, concluíram que seria possível estudar um sistema 

interagente a partir de um sistema não-interagente de potencial convenientemente 

escolhido. Esse processo ficou conhecido como esquema Kohn-Sham (KS).  Os 

teoremas HK, juntamente ao esquema de KS, são os alicerces da DFT50.  

O uso de um sistema não-interagente para calcular a energia de um sistema inter- 

agente, como proposto no esquema Kohn-Sham, implica no surgimento de um termo 

chamado energia de troca e correlação, que em síntese, reúne as interações entre as 

partículas, ou seja, é nesta energia que entra a assinatura do número de elétrons e o quão 

intensamente eles interagem entre si50.  

A energia eletrônica é dividida nos seguintes termos:  

 

𝐸 =  𝐸𝑇 +  𝐸𝑉 +  𝐸𝐽 +  𝐸𝑋𝐶 
 

(Equação 6) 

 

Onde: 

ET é a energia cinética 

EV energia potencial da atração núcleo – elétrons 

EJ descreve a repulsão dos elétrons 

EXC é o termo de troca e correlação 
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O termo EXC é o termo de troca e correlação; por não ter uma expressão exata 

conhecida, é necessário a utilização de uma aproximação para o termo para utilizar as 

Equações de Kohn-Sham.  

A Aproximação da Densidade Local (LDA), e a Aproximação do Gradiente 

Generalizado (GGA), são as aproximações mais usadas para o termo EXC 49,51.  

O termo aproximação de densidade local (LDA) foi originalmente usado para 

indicar qualquer um valor único de densidade em todas as posições, onde o valor de 𝐸𝐸𝑋 

em alguma posição r poderia ser computado exclusivamente a partir do valor de ρ nessa 

posição, ou seja, o valor "local" de ρ 34.  

A aproximação do Gradiente Generalizado (GGA) é uma forma de melhorar a 

LDA, onde se incluem correções do gradiente de densidade eletrônica. Essa informação 

tem o objetivo de levar em consideração a não homogeneidade da densidade eletrônica 

real.  

Um exemplo é a funcional PBE52, criada por John Perdew, Kieron Burke e 

Matthias Ernzerhof, que pertence à classe dos funcionais de aproximação de gradiente 

generalizado (GGA)51 pura para a energia de correlação de troca. 

Além das funcionais puras, há também as conhecidas como funcionais híbridos, 

que são uma classe de aproximações funcionais da energia de troca-correlação que 

incorporam uma parte da troca exata da teoria de Hartree-Fock com o resto da energia de 

correlação de troca de outras fontes.  

A abordagem híbrida para construir aproximações funcionais de densidade foi 

introduzida por Axel Becke em 1993. A hibridização com a troca Hartree-Fock fornece 

um esquema simples para melhorar o cálculo de muitas propriedades moleculares, como 

energias de atomização, comprimentos de ligação e frequências de vibração, que tendem 

a ser pouco descritas com simples funcionais ab initio.  

Uma das versões mais usadas é B3LYP, desenvolvido por Becke, com um termo 

de correlação desenvolvido por Lee, Yang e Parr e com três parâmetros empíricos 

escolhidos para otimizar sua performance, é extremamente popular pois apresenta 

resultados bons e coerentes para compostos orgânicos, ele contém em sua formulação 

funcionais GGA de troca e correlação e inclui uma contribuição de 20% troca exata da 

teoria de Hartree-Fock53.  

A funcional PBE0, também é uma aproximação hibrida, desenvolvida a partir da 

funcional PBE, porem apresenta 25% troca exata da teoria de Hartree-Fock54.  
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O sucesso do método deve-se à eficiência dos cálculos das propriedades 

eletrônicas e estruturais do estado fundamental.  Com os avanços computacionais a 

utilização métodos mecânicos-quânticos para o desenvolvimento de estudos ficou mais 

acessível. É importante que o sistema seja avaliado para a escolha do método que forneça 

resultados coerentes e confiáveis com o melhor custo computacional. 

 

CONJUNTO DE BASE   

Para descrever os orbitais moleculares é utilizado um conjunto de funções, 

conhecido como conjunto de bases, que correspondem à descrição matemática de orbitais 

atômicos; os orbitais moleculares correspondem à combinação linear dos orbitais 

atômicos com coeficientes a serem determinados. Assim, o conjunto de bases é o conjunto 

de funções matemáticas a partir das quais a função de onda é construída40.  

A função de onda HF completa é expressa como uma determinante de Slater 

formada a partir dos MOs individuais ocupados. O limite de HF é alcançado pelo uso de 

um conjunto infinito de bases, entretanto na prática não é se pode fazer uso de uma base 

infinita definida. Com isso funções matemáticas foram identificadas para permitir que as 

funções de onda se aproximem arbitrariamente do limite de HF de maneira mais eficiente 

possível34.  

A escolha da base é fundamental em cálculos teóricos. A representação matemática 

das funções é de extrema importância, uma vez que a precisão dos cálculos depende do 

conjunto de funções de base, além de ser essencial para que haja convergência40.  

Os primeiros tipos de funções de base utilizados foram os orbitais do tipo Slater (STO 

- do inglês, “Slater Type Orbital”) devido às similaridades com os orbitais atômicos do 

átomo de hidrogênio49.  

Porém, como mencionado anteriormente, funções deste tipo são 

computacionalmente custosas quando o cálculo de integrais que envolvem mais elétrons. Por 

esta razão, os orbitais do tipo Gaussiana (GTO - do inglês, “Gaussian Type Orbitals”) 

foram introduzidos.  

A forma das funções STO pode ser aproximada por uma somatória de funções GTO 

com diferentes expoentes e coeficientes. Um conjunto maior de bases pode representar 

uma melhoria computacional pois as integrais do tipo GTO podem ser calculadas mais 

rapidamente  do que a STO original49.  
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Figura 3: Funções STO e GTO. 

  Um conjunto de base mínima, ou single-zeta, os orbitais de caroço e valência 

são representados por apenas uma função GTO. Na base dupla ou double-zeta, cada 

orbital de valência é representado por duas funções de base, e nas bases triple-zeta-

valence, cada orbital de valência é representado por 3 funções GTO’s55.  

Além dessa abordagem, uma alternativa é fazer a separação dos elétrons de valência 

e os mais internos, cada um representado por seu respectivo conjunto de funções. Um 

exemplo é a base de Pople 6-31G56, onde os elétrons internos nesse conjunto são 

representados por uma única função composta de 6 gaussianas, enquanto os elétrons de 

valência internos e externos são representados por 2 funções, uma contendo 3 funções 

gaussianas e a outra apenas 1 função gaussiana. 

Dependendo do sistema, outras funções são necessárias para uma melhor descrição. 

É possível a adição de funções de polarizações e de difusas. As funções de polarização 

permitem a melhor descrição dos elétrons por representarem os orbitais mais internos.  

As bases de Pople com funções de polarização, por exemplo, seriam: 6-31G* e 6-

31**G.  Um asterisco (*) no final da base representa que os orbitais “p” sendo levados 

em consideração, e dois asteriscos (**) representa que a polarização levou em 

consideração os orbitais “s”, além dos orbitais “p” 41. 

As funções difusas são utilizadas quando há a necessidade de descrever a camada 

de valência dos íons, sendo bastante utilizadas para melhorar a representação de sistemas 
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que tenham densidades eletrônicas afastadas do núcleo. Ao se adicionar um “+” na 

função, significa olhar para os orbitais “p”, e “++”, significa levar em consideração os 

orbitais “s” e “p” 41. 

 

Quimiometria 
 

Em 1971 o professor Sueco Svante Wold em criou o termo “kemometri” e em 

1974 formulou a primeira definição do termo como “a arte de extrair a informação 

química relevante de dados produzidos em experimentos químicos” 57.  

A quimiometria é atualmente considerada uma área da química na qual 

ferramentas matemáticas e estatísticas são utilizadas para diversas finalidades. Entre as 

aplicações podemos citar o planejamento experimental, otimização de condições de 

análise, tratamentos voltados para extrair informações relevantes em sistemas 

multivariados, entre outras58,59.  

Com a melhoria constante dos métodos analíticos a quantidade de dados 

decorrentes de análises químicas tem crescido de maneira significativa. O entendimento 

desses dados requer interpretação adequada para que as informações possam ser 

avaliadas. Assim, a quimiometria torna-se uma ferramenta importante, uma vez que a 

utilização de formalismo estatístico contribui de modo significativo para tratar dados 

complexos fornecendo resultados que podem auxiliar de maneira eficiente dentro do 

processo de tomada de decisões.  

Há muitas técnicas quimiométricas que podem ser empregadas e a escolha vai 

depender do que se deseja avaliar. Dentre as técnicas mais utilizadas podemos citar as de 

análise exploratória e as de classificação. A diferença entre elas é que a análise 

exploratória se dá por meio de aprendizagem não supervisionada e a classificação usa 

métodos supervisionados. Nos dois casos ideia é estudar o conjunto de dados a fim de se 

obter o maior número possível de informações58–61.  

A abordagem não supervisionada muitas vezes é utilizada para entender as 

relações entre os dados do sistema sem que nenhuma informação seja dada de maneira 

preliminar. Uma das técnicas não supervisionadas mais utilizadas é a análise de 

componentes principais (Principal Component Analysis, PCA)58.  

A PCA é uma ferramenta de análise exploratória utilizada para projetar dados 

multivariados em um espaço com dimensões reduzidas. A ideia é explorar o sistema para 

que possam ser reconhecidos padrões de comportamento. Nesse caso, podem ser 
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encontrados agrupamentos que são originados por meio da semelhança das medidas. 

Essa análise é geralmente utilizada como um passo inicial para o estudo de um sistema 

e seus resultados podem ser utilizados para posteriores procedimentos de 

classificação61.  

A PCA corresponde a uma combinação linear das variáveis do sistema. As 

variáveis com informação redundante são eliminadas uma vez que não acrescentam 

informação relevante. O sistema é reescrito por meio de novas variáveis, chamadas 

componentes principais (PC) ou fatores. A primeira componente principal geralmente 

descreve a maior variância dos dados e as componentes posteriores quantificam as 

variâncias residuais. Todas as componentes principais são traçadas de maneira ortogonal 

entre si para eliminar a informação redundante. Como resultado do processo temos os 

scores, que correspondem às posições das amostras de acordo com o novo sistema de 

eixos formados pelas componentes principais (ou fatores). A interpretação das distâncias 

entre as amostras traduz as similaridades e dissimilaridades. Além dos scores, temos 

também os resultados relacionados às variáveis, chamados loadings, que indicam qual a 

importância de cada uma das variáveis para compor as componentes principais. Nesse 

caso é obtida  a informação sobre a importância de cada variável na redução de dimensão 

do sistema e também sua influência nos eventuais agrupamentos observados nos scores58–

60.  

No caso de aprendizagem supervisionada ou classificação, a avaliação de 

similaridade ocorre por meio de informação prévia fornecida para o sistema acerca das 

classes que se deseja avaliar.  Uma técnica muito utilizada nesse caso é a SIMCA (Soft 

Modeling of Class Analogy). Nessa metodologia temos uma classificação flexível na 

qual conjunto de treinamento é submetido a uma análise de componentes principais, 

resultando em uma hipersuperfície para cada classe. A amostra que se deseja analisar é 

avaliada em relação a esses hiperespaços e então verifica-se a sua adequação. Um número 

ótimo de componentes principais que melhor agrupam as classes é selecionado em cada 

caso. Os resultados fornecem o ajuste de amostra a cada classe. Por ser uma modelagem 

flexível a SIMCA é capaz de indicar três possibilidades: i) a qual classe pertence a 

amostra; ii) se a amostra contém características de duas ou mais classes distintas; iii) se a 

amostra não pertence a nenhuma das classes previamente indicadas. O grupo de 

treinamento pode ser utilizado para prever a classificação de novas amostras por meio de 

projeções dessas nos hiperespaços previamente formados na modelagem58,61.  
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Avaliação in silico do potencial toxicológico 
 

A toxicidade das drogas sintéticas é uma atual preocupação mundial. Há uma 

carência em estudos nessa área uma vez que muitas substâncias não foram avaliadas 

quanto à toxicidade. Além disso, os resultados das avaliações anteriormente feitas, podem 

não ser conclusivos, exigindo uma constante atualização e gestão da informação 

toxicológica.  

A ação terapêutica ou recreativa de diversos compostos químicos resulta de 

diversas interações em sistema biológico. Fatores físico-químicos, sejam eles de caráter 

eletrônico, hidrofóbico ou estérico, influenciam a interação da substância no organismo. 

Dessa forma, pode haver a possibilidade de duas drogas estruturalmente semelhantes 

apresentarem atividade biológica diferente, tanto sob a ótica quantitativa como 

qualitativa62. 

As informações de avaliação da toxicidade in vitro e in vivo63 foram os principais 

pilares para o estabelecimento de limites considerados seguros em ações regulatórias. 

Entretanto, devido ao crescente surgimento das NPS essas informações podem não ser 

suficientes para entender os efeitos ou, ainda, estarem defasadas. A crescente produção 

de drogas sintéticas tanto em volume quanto em diversidade é um desafio para os estudos 

farmacológicos. Danos relacionados as NPS podem envolver inúmeros estudos; o tempo 

demandado e os custos das avaliações toxicológicas tradicionais podem não acompanhar 

a velocidade com que essas substâncias têm aparecido, causando um evidente 

desequilíbrio entre a produção química e as avaliações toxicológicas. A ingestão de 

drogas e complicações na obtenção de informações sobre condições de intoxicação aguda 

limitam o estudo da toxicidade de NPS26. Dada a dificuldade em estabelecer as 

propriedades das NPS é necessário encontrar maneiras de encontrar dados. Alguns 

estudos empregaram dados observacionais obtidos com compostos farmacologicamente 

semelhantes64.  

A conscientização sobre os riscos do uso de NPS pode envolver a avaliação de 

eventos de intoxicação aguda, mortes relatadas, efeitos decorrentes do uso de testes em 

animais e experimentos em animais in vitro, e dados in vitro sobre mecanismos 

específicos de ação. No entanto, casos de intoxicação clínica, dados farmacológicos e 

toxicológicos são praticamente inexistentes65,66.  

Nesse contexto, as pesquisas in vitro e in vivo63 são muito importantes para o 

entendimento de comportamento farmacológico e dos efeitos resultantes. No entanto, 
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demandam tempo e podem ser dispendiosas, o que acaba acarretando dificuldades no 

esclarecimento do comportamento dessas novas substâncias.  

Uma alternativa para diminuir tais obstáculos, é o uso da metodologia in silico67, 

cujos procedimento é baseado em predições computacionais. A ideia central é fazer uma 

estimativa confiável da toxicidade e quais as principais características físico-químicas 

associadas68. Esses métodos também têm uma grande utilidade no sentido de minimizar 

a necessidade de testes em animais, que é uma das principais discussões éticas associadas 

a procedimentos experimentais de determinação de toxicidade. Eles podem reduzir o 

custo e o tempo de determinações relevantes, além de ajudar em previsões e a avaliações 

de segurança. Os métodos computacionais têm ainda a vantagem exclusiva de serem uma 

ferramenta útil para auxiliar na estimativa do comportamento toxicológico de substâncias 

químicas ainda não sintetizadas67. 

Há muitas ferramentas associadas aos métodos in silico, como bancos de dados 

compartilhados que contenham propriedades químicas, dados de toxicidade, softwares 

para geração de descritores moleculares, ferramentas que simulam os sistemas biológicos 

e dinâmicas moleculares, pacotes estatísticos utilizados para previsão de criação de 

modelos, entre outros69,70. No entanto, é necessário também que sejam entendidas as 

limitações relacionadas a eles. As propriedades toxicológicas  podem ser relacionadas a 

muitos efeitos tóxicos  que podem não ser previstos de maneira adequada por algoritmos 

computacionais71,72. Assim, entender o limite que esses métodos podem ser utilizados é 

essencial para abordar o problema das NPS. 

No entanto, com consciência das limitações, é possível utilizar os métodos in 

silico de maneira eficiente e como alternativa para adquirir mais informações de 

substâncias não detectadas ou desconhecidas. Considerando a taxa com que essas novas 

drogas surgem, há um risco substancial para a saúde pública e um desafio para as políticas 

de drogas, uma vez que não há dados suficientes sobre os potenciais danos para os 

usuários73,74.  Assim, avaliações por meio de métodos computacionais podem ser 

utilizadas para previsibilidade do risco do uso dessas substâncias, podendo fornecer 

fundamentos técnicos para políticas de aplicação da lei e de redução de danos.  

Muitos estudos de comportamento de drogas e como estas se relacionam com a 

estrutura química são feitos por meio de métodos baseados em QSAR (Quantitative 

Structure–Activity Relationship), que têm por objetivo descrever e prever efeitos 

biológicos por meio de descritores obtidos da estrutura química e/ou propriedades 

moleculares75. O método consegue correlacionar os efeitos de novas substâncias 
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utilizando como base dados obtidos de compostos análogos ou com grupos correlatos, 

conseguindo assim, mimetizar e prever, mesmo com certa escassez de dados, com 

precisão adequada69. 

O estudo orientado para obtenção das propriedades físico-químicas e 

toxicológicas pode auxiliar na compreensão das características das diversas substâncias e 

como elas podem ser correlacionadas com os efeitos no organismo75. Nesse contexto, os 

métodos QSAR têm ganhado espaço e visibilidade para ajudar a conduzir políticas de 

prevenção e redução de danos de produtos químicos, materiais e nanomateriais sobre 

saúde humana e sistemas ecológicos76. Este método pode fazer abordagens preditivas 

indicando o potencial de toxicidade de substâncias por meio de modelos matemáticos 

77,78. 

Neste trabalho utilizamos os métodos in silico para estudar o sistema em questão 

por duas abordagens diferentes. Na primeira parte foi feita a utilização de softwares para 

prever valores toxicológicos e correlacioná-los com os dados experimentais, e na segunda 

abordagem os métodos computacionais foram utilizados para calcular a interação dos 

canabinoides com seu respectivo receptor. 
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