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PROJETO DE PESQUISA
HOUVE ALTERAÇÕES NOS OBJETIVOS E/OU METAS PROPOSTOS?
( ) SIM ( X ) NÃO
Neste 2º. Ano de execução da Fase II do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias
Avançadas as atividades se concentraram na execução dos projetos associados às
principais linhas de pesquisa do INCTAA definidas durante o workshop realizado no ano de
2018.
Os resultados obtidos são descritos em sua totalidade neste relatório e os destaques
associados as diferentes linhas, bem como são descritos seus impactos e relevância sob
diversos aspectos.
O INCTAA sofreu impactos negativos significativos associados às restrições orçamentárias
impostas pelo governo federal. Este impacto manifestou-se incialmente pelo
contingenciamento de recursos da CAPES iniciado no ano de 2018 e que se estendeu ao
primeiro semestre deste ano prejudicando seriamente a alocação de bolsas de mestrado,
doutorado e pós-doutorado, com reflexos diretos no desenvolvimento dos projetos. A
liberação de recursos de custeio pelo CNPq também tem sido irregular e insuficiente para
possibilitar o planejamento de gastos, mantendo o INCTAA em uma situação de contenção
de despesas empregando somente os recursos efetivamente existentes, restringindo novos
investimentos e priorizando a manutenção de equipamentos em operação.
A classificação dos equipamentos principais solicitados pelo INCTAA à FAPESP como
sendo multiusuários (EMU) impediu, até o momento, a sua importação. A carga burocrática
exigida para realizar a importação de um EMU recai sobre os pesquisadores que se vêm
desviados das suas atividades fins para obter uma série de documentos e cumprir uma série
de protocolos exigidos pela FAPESP para a importação de um EMU. Muitos destes
documentos, de alçada das unidades onde os equipamentos serão instalados, ainda não
estão disponíveis o que tem feito com que processos iniciados há mais de um ano não
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tenham sido nem ao menos implantados até a data deste relatório. Em consequência,
diversos projetos do INCTAA dependentes destes equipamentos encontram-se atrasados.
Mesmo com as restrições de ordem financeira e burocrática mencionadas, os projetos
associados às diversas vertentes de ação do INCTAA tiveram seu início e desenvolvimento
no período referente a este relatório. Os resultados obtidos são descritos a seguir.
I. TEMA DE PESQUISA INCTAA: QUÍMICA AMBIENTAL
I.1. COMPOSTOS EMERGENTES EM ÁGUAS SUPERFICIAIS: FONTES, DESTINO E
ECOTOXICIDADE
Os pesquisadores do INCTAA atuando na linha de pesquisa em Química Ambiental visam
aprofundar as pesquisas na área de compostos emergentes analisando águas superficiais
e águas de reuso em várias regiões do Brasil usando métodos analíticos já existentes em
alguns laboratórios desta equipe e também através de amostradores passivos e/ou ativos
desenvolvidos por membros da equipe. Além disso, visam trabalhar na identificação de
intermediários de degradações bióticos e abióticos e ecotoxicidade destes compostos no
ambiente.
Como resultado da reunião virtual da equipe de pesquisadores ocorrida em outubro de 2018
produziu-se o mapa conceitual apresentado na figura I.1.1, que estabelece as interações
entre os grupos localizados nos diferentes laboratórios associados do INCTAA.
As atividades relatadas pelo grupo de pesquisadores atuando nesta temática foram:
1. Estudos de modificação do argilomineral vermiculita com dois diferentes sais de alquilamônio (VT-SAA), para utilização dessas fases sólidas como agentes de concentração
analítica por extração em fase sólida (SPE). Vem sendo utilizadas abordagens como: i)
modo dispersivo da fase sólida (d-SPE); ii) colunas de SPE e iii) extração sortiva em barra
de agitação (SBSE). Essas estratégias vêm sendo investigadas para a aplicação com
amostras de água de nascente, rio, lago e de torneira, visando a determinação de espécies
como ibuprofeno, triclosan, diclofenaco e bisfenol-A (SBSE), ibuprofeno (d-SPE e SPE) e
de atrazina, simazina, ametrina e prometrina (SPE). Resultados satisfatórios com elevados
valores de recuperação têm sido observados, especialmente para analitos mais
hidrofóbicos. A principal limitação observada nos estudos tem sido em função das técnicas
analíticas disponíveis (espectrofotometria na região do visível ou LC-DAD), em decorrência
dos elevados limites de detecção proporcionados.
2. Remoção de contaminantes emergentes em águas de reuso de esgoto urbano com
estudo da eficiência de tratamento, cloração e formação de subprodutos. Ênfase tem sido
dada a agrotóxicos e a presença de nitrosaminas em água potável.
3. Detecção da presença de microplásticos em amostras do Lago Guaíba (POA) por
técnicas espectroscópicas e avaliação da sorção destes materiais, principalmente
poliestireno (PS) e polietileno (PE) em contaminantes emergentes.
4. Imobilização da enzima lacase em resíduos orgânicos naturais para remoção e/ou
adsorção de contaminantes emergentes.

2

Figura I.1.1. Mapa conceitual de atuação do grupo de pesquisadores do INCTAA que atua na
área de Química Ambiental.
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5.Utilização de nanoestruturas óxido de grafeno reduzido 3D (NrGO) como fase estacionária
no processo de remoção e/ou concentração de diclofenaco por extração em fase sólida
(SPE) em coluna monolítica.
6. Avaliação da presença de contaminantes emergentes em água bruta e tratada em
Campos dos Goytacazes-RJ (já finalizado)
7. Estudo da degradação abiótica e biótica de atrazina e seus intermediários em águas
naturais
8. Eficiência de remoção de agrotóxicos através de tratamentos convencionais e aplicação
de Processos oxidativos avançados com utilização de testes posteriores de ecotoxicidade
para avaliação de intermediários.
O grupo tem encontrado dificuldades em estabelecer uma cooperação mais intensa (em
acordo com o diagrama apresentado na figura I.1.1) devido as restrições orçamentárias
atuais 1que resultou em cortes de bolsas de pós-graduação e redução de pessoal de apoio
técnico nas respectivas unidades.

I.1. ESTAÇÃO PILOTO DA ESTAÇÃO PRODUTORA DE ÁGUA DE REUSO (EPARCAPIVARI II)
O objetivo desta proposta é centrado no desenvolvimento de pesquisas no intuito de avaliar
a qualidade do efluente tratado com a tecnologia de Biorreatores de Membranas de
Ultrafiltração (MBR) na Estação EPAR-Capivari II, que atende a uma população de 175.000
habitantes, operando com uma vazão média diária de 300 L/s. Tal avaliação visa verificar
a potencialidade de se empregar o efluente tratado como água de reuso, para fins não
potáveis o que indubitavelmente é de grande relevância considerando as crises hídricas
que o Estado de São Paulo tem enfrentado nos últimos anos. Não menos importante é a
consideração de que o efluente tratado por essa tecnologia irá impactar com menor
intensidade o corpo receptor minimizando os efeitos deletérios do lançamento, com relação
à qualidade da vida aquática e saúde pública. Adicionalmente, o reuso do efluente tratado
para fins não potáveis, poderia atender a diferentes finalidades, tais como: urbanos
(irrigação paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de
tubulações, construção civil, edificações, combate a incêndio), produção agrícola e
florestais, industriais e aquicultura (criação de animais ou cultivo de vegetais aquáticos),
mediantes avaliações específicas, tanto do ponto de vista químico quanto ecotoxicológico.
Durante o período referente a este relatório, foi firmado um contrato de cooperação entre o
INCTAA e a SANASA Campinas – SP que formalizou as atividades junto a planta piloto,
conforme pode ser observado na sua página inicial reproduzida abaixo.
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Assim, o INCTAA demonstra sua atuação e seu compromisso em realizar pesquisas de
grande relevância para a sociedade em geral.
I.2. DIAGNÓSTICO E INFLUÊNCIA DE FONTES INDUSTRIAIS NA CONTAMINAÇÃO DE
ÁGUAS POR FÁRMACOS NO BRASIL
Esta ação do INCTAA e seu Grupo de Química Ambiental busca diagnosticar a influência
de fontes industriais na contaminação de águas por fármacos no Brasil. Neste período forma
desenvolvidos trabalhos que resultaram na determinação de benzimidasois em águas
residuárias, desenvolvendo-se método analítico e monitorando a degradação destas
substâncias por meio de fotólise e ozonização.
A ocorrência de fluroquinolonas em águas residuárias hospitalares também foi
acompanhada por método analítico desenvolvido para esta finalidade, permitindo, também,
o estudo da sua degradação por meio de tratamento com ozônio e a avaliação da sua
atividade residual microbiana.
Em adição, foi investigada a ocorrência de substâncias antiparasitárias e antimicrobiana em
pesque-pague, também desenvolvendo-se os métodos analíticos para sua determinação.
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Os procedimentos de pré-tratamento de amostras visando a análise de fármacos
contaminantes é de suma relevância par a aplicação das técnicas analíticas sensíveis e
eficientes na separação e identificação destas substâncias.
Destaca-se, neste aspecto o desenvolvimento do trabalho do grupo da Universidade
Federal de Minas Gerais liderado pelo pesquisador do INCTAA, Ricardo M. Orlando e
publicado recentemente em uma das melhores revistas da área da Química Analítica
(Orlando, R. M.; Nascentes, C. C.; Botelho, B. G.; Moreira, J. S.; Costa, K. A. C.; Boratto,
H. M. Development and Evaluation of a 66-Well Plate Using a Porous Sorbent in a FourPhase Extraction Assisted by Electric Field Approach. Analytical Chemistry (ACS), 91, 10
(2019) 6471-6478)

II. DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ANALÍTICOS SENSÍVEIS BASEADOS EM
NANOPARTÍCULAS
Os nanocristais de calcogenetos de cobre têm atraído grande interesse de pesquisa
principalmente devido à sua versatilidade em termos de fase estrutural, que determinam
suas propriedades e aplicações. Especificamente para as fases binárias que apresentam
efeito de ressonância de plasmon de superfície (Localized Surface Plasmon Resonance),
que é diretamente proporcional às vacâncias Cu (I) presentes na estrutura cristalina, ou
seja, em condições não estequiométricas de Cu2-xY (0 <x ≤ 1, Y = S, Se, Te).
Diferentemente de nanopartículas metálicas, as bandas de plasmon observadas para esses
semicondutores cristalinos são observadas nas regiões do infravermelho próximo ou médio
(NIR ou MIR), abrindo possibilidade de aplicação em SEIRA (surface enhanced infrared
absorption), para a detecção de biomoléculas em concentrações ultrabaixas. Apesar dos
recentes avanços nas metodologias sintéticas, a síntese de nanocristais de calcogeneto de
cobre coloidal em aquosa é pouco explorada e os exemplos mais bem-sucedidos relatados
foram obtidos em meio orgânico. Aqui apresentamos resultados de uma nova e simples
metodologia one-pot para preparar nanocristais de calcogeneto de cobre em água com
LSPR sintonizável.
Por outro lado, os quantum dots (QDs) de calcogeneto de prata têm atraído a atenção
principalmente devido ao seu band gap estreito situado na região NIR. Essa é considerada
uma janela de diagnóstico chave para aplicações biomédicas, como imagens ou
rastreamento in vitro e/ou in vivo, diagnósticos, terapia fotodinâmica e hipertermia. Assim,
os calcogenetos de prata nanoestruturados podem ser considerados como materiais ideais
para a preparação de PQ NIR de baixa toxicidade. O objetivo 2 descreve o desenvolvimento
de procedimentos sintéticos, seguido da otimização das propriedades ópticas de pontos
quânticos de calcogenetos de prata, através da aplicação de análise multivariada.
Nesta linha, desenvolvida pelo grupo de pesquisadores do INCTAA no Departamento de
Química Fundamental da Universiddade Federal de Pernambuco, foram obtidos os
seguintes resultados.
II.1. Síntese e caracterização de Suspensões Aquosas Coloidais de Nanocristais de
Seleneto de Cobre (Estabilizadas com AMS)
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Os nanocristais de seleneto de cobre hidrofílicos foram obtidos seguindo a mesma
metodologia experimental desenvolvida para as suspensões aquosas de telureto de cobre
nanoestruturados. Para esse nanomaterial, os melhores resultados foram obtidos quando
o ácido mercaptossuccínico (AMS) foi usado como agente estabilizante, demonstrando
claramente a estreita dependência entre esses nanosistemas e os ligantes de superfície,
que podem ser usados adicionalmente como estratégia de controle de forma. Inicialmente,
um planejamento fatorial completo de dois níveis com três fatores (23) foi realizado para
estudar as melhores condições para as razões molares de Cu/estabilização e Cu/Se e o
pH. A partir desse delineamento experimental, as condições que proporcionaram banda
plasmônica mais intensa foram aquelas com razão molar Cu/Se de 1:2 e pH 5,0, e Cu/MSA
para ambos os níveis utilizados (1: 6 e 1: 9) com tempo de síntese de 60 min, 90 oC e sob
atmosfera inerte (amostras S2, S4, S6, S8, Fig. 1a).
As imagens de TEM para o sistema não estequiométrico de Cu2-XSe mostram uma
dispersão de tamanho grande (3 - 14 nm, Fig. 1b) enquanto o sistema estequiométrico (Fig.
1c) mostra partículas com uma distribuição de tamanhos mais homogênea (3 - 5 nm). As
nanopartículas apresentam alta cristalinidade (observada pelo padrão de difração de
elétrons e imagens de campo escuro), mas o padrão de difração de raios-X mostra mais de
um padrão cristalino e ainda está sendo avaliado (dados não mostrados).

Figura II.1.1. (a) Espectros de absorção UV-Vis-NIR de suspensões coloidais aquosas de
Cu2-xSe (x>0) sob diferentes condições de um planejamento fatorial completo (tempo de
reação de 1 hora). Imagens de TEM de nanocristais de seleneto de cobre em condições (b)
não-estequiométricas e (c) estequiométricas.
II.2. Síntese e caracterização de Suspensões Aquosas Coloidais de Pontos Quânticos de
Seleneto de Prata (Estabilizadas com AMP)
Um planejamento fatorial completo em dois níveis com quatro fatores (24) foi realizado para
avaliar as propriedades dos pontos quânticos de Ag 2Se utilizando o ácido
mercaptopropiônico (AMP) como agente estabilizante. A temperatura foi variada de 50 a
90° C, pH de 9,0 a 11,0 e tempo de agitação de 20 a 180 min. O tempo entre sínteses e
análises ópticas também foi incluído neste planejamento experimental, que variou de zero
(análises realizadas imediatamente após a síntese, dia 0) a 7 (análises realizadas 7 dias
pós-síntese). As razões de MSA/Ag e Ag/Se foram fixadas em 6:1 e 8: 1, respectivamente.
Os efeitos de primeira ordem e os efeitos de interação entre os fatores na intensidade de
emissão foram calculados, e observou-se uma separação clara entre os fatores
significativos e os não significativos, a um nível de significância de 0,05 (dados não
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mostrados). A partir dos efeitos estimados e das superfícies de resposta (dados não
mostrados), podemos concluir que os níveis mais baixos de temperatura (50 °C) e de tempo
de síntese (20 min) associados com os níveis superiores de pH (11,0) e tempo pós-síntese
(7 dias) resultam em nanopartículas com o maior valor de intensidade de emissão, que foi
de 223.229 u.a. (Fig. 2a). Para a melhor condição obtida até o momento, os PQs em
suspensão aquosa coloidal mostraram um perfil característico de absorção eletrônica largo,
cujo primeiro máximo está em ~ 670 nm. Além disso, os PQs mostraram fluorescência na
região do infravermelho com um máximo de 970 nm. A assimetria observada na faixa de
emissão está associada à zona limite inferior do detector NIR que impede uma análise
espectral completa. No entanto, nossos dados, comparados aos poucos apresentados na
literatura, mostram um ótimo rendimento óptico de nanomateriais hidrofílicos produzidos a
partir de uma metodologia sintética simples e reprodutível. Além disso, imagens
preliminares obtidas por TEM preliminar confirmam que as nanopartículas de Ag 2Se
apresentam morfologias esferoidais com tamanhos médios entre 5 e 12 nm (Fig. 2b).

Figura II.1.2. (a) Espectros de absorção (linha pontilhada) e emissão (linha cheia) de pontos
quânticos de Ag2Se revestidos com AMP obtidos na melhor (linhas pretas) e na pior
condição (linhas azuis) de um planejamento fatorial completo. (b) Imagem de TEM em
campo escuro das nanopartículas obtidas na melhor condição experimental (escala: 50 nm).
Outras atividades em desenvolvimento no projeto consistem na aplicação de redes metalorgânicas (MOFs) funcionalizadas com óxido de grafeno (GO) em processos de remoção
de metais pesados na água.
A síntese de MOFs funcionalizadas com óxido de grafeno HKUST-1@GO e ZIF8@GO foi
realizada em condições solvotermais; os materiais porosos e de boa estabilidade obtidos
foram caracterizados por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier
(FTIR), espectroscopia RAMAN, análise termogravimétrica (TGA), difração de raios X de
pó, espectroscopia UV-Vis e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Posteriormente,
foi feito um planejamento fatorial 23, com duplicata no ponto central a fim de estudar o efeito
da variação do pH na solução do metal, a concentração inicial dos íons metálicos e o tempo
de agitação na porcentagem de remoção (%Rem). A modelagem estatística do estudo
mostrou que o processo é dependente das variações do pH e da concentração do metal.
As porcentagens obtidas foram 93,2% Rem de Pb2+, 79,4% Rem de Cd2+ e 54,3 % Rem de
Ba2+ para HKUST-1@GO e 96,4% Rem de Pb2+, 85,6% Rem de Cd2+ e 71,1% Rem de Ba2+
para ZIF8@GO. Os resultados sugerem que HKUST-1@GO e ZIF8@GO podem ser
aplicados como adsorventes promissores para a remoção de íons Ba2+, Cd2+ e Pb2+ em
ambiente aquoso.
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O quantum dot ternário CuInS2 estabilizado com glutationa (GSH) foi empregado para
determinar curcumina em amostras de açafrão-da-Índia. As nanopartículas foram
sintetizadas pela metodologia eletroquímica, em meio aquoso e apresentando emissão em
545 nm e excitação em 300 nm, Fig. 1a. A supressão da fluorescência foi observada em pH
11 (solução tampão NH2CH2COOH/NaCl/NaOH, 0,25 mol L-1). A resposta foi linear na
faixa de concentração entre 1,0 e 10 mg L-1 de curcumina (F/F0 = (0,0396 ± 0,0018) * [C]
+ (0,9684 ± 0,0110), R = 0,9958) (Fg. 1b) à temperatura ambiente. No estudo de
interferentes, Mn2+, Ca2+, albumina, ácido ascórbico e quercetina não interferiram no sinal
analítico na faixa de 0,50 a 3,0 mg L-1. Os resultados obtidos nas recuperações variaram de
94 a 107 % de curcumina, mostrando a exatidão do método.
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Figura II.1.3. a) espectros de emissão e excitação do CuInS2-GSH, espectro de absorção
da curcumina e do CuInS2-GSH; b) espectros de fluorescência da curcumina em diferentes
concentrações.

III. TEMA DE PESQUISA INCTAA: INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA
III.1. CONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÂO DE UM ESPECTROFOTÔMETRO RAMAN
PARA OPERAR NA REGIÃO DE BAIXAS FREQUÊNCIAS
No período referente a este relatório o grupo de pesquisadores do Grupo de Instrumentação
e Automação em Química Analítica (GIA) do IQ-UNICAMP concluiu a construção do
espectrofotômetro Raman capacitado para operar na faixa de baixas frequência e iniciou o
desenvolvimento de métodos analíticos baseados em sua flexibilidade em relação à
apresentação das amostras, sensibilidade e excelente relação sinal-ruído.

A espectroscopia de espalhamento Raman é uma técnica complementar à espectroscopia
de absorção no infravermelho médio e próximo, sendo essa última, infravermelho próximo,
uma técnica bastante explorada pelo Grupo de Instrumentação e Automação (GIA) da
Unicamp. No entanto, a espectroscopia Raman era uma técnica ainda pouco explorada pelo
GIA, e portanto, a construção de um espectrômetro Raman no laboratório do grupo foi mais
um passo dado para ampliar as pesquisas de desenvolvimento de novos métodos
analíticos.
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Optou-se por construir um instrumento e não adquirir um comercial por conta de algumas
escolhas estratégicas. Uma delas foi a obtenção do domínio total de um espectrofotômetro
Raman, o que amplia as possibilidades de utilização do equipamento. Outro aspecto foi
obter características instrumentais como a aquisição nas baixas frequências vibracionais
(10 a 200 cm-1 de deslocamento Raman) e, simultaneamente, poder-se variar o diâmetro
do spot do laser na amostra, características que não encontradas juntas em um
equipamento comercial, e que são fundamentais para as aplicações analíticas previstas.
Outro fato foi a versatilidade que um instrumento feito em laboratório proporciona na hora
de implementar novas aplicações analíticas, que normalmente é limitada em um
instrumento comercial. Por fim, o custo do instrumento foi pelo menos quatro vezes inferior
a um comercial com características próximas ao construído (custo em dólares americanos).
Uma das caraterísticas diferenciais do espectrofotômetro Raman construído é a aquisição
de espectros nas baixas frequências vibracionais (10 a 200 cm -1 de deslocamento Raman).
No entanto, a tecnologia de filtros utilizada permite adquirir espectros até 2000 cm -1, tanto
no lado Stokes como no Anti-Stokes. Além das amplas aplicações que a espectroscopia
Raman clássica proporciona (região espectral de 200 a 2000 cm -1) a faixa das baixas
frequências traz novas possibilidades. Essa região espectral é caracterizada por apresentar
bandas referentes às vibrações dos modos fônons de cristais orgânicos e inorgânicos, das
vibrações das ligações intermoleculares tais como as ligações de hidrogênio e interações
de Van-der-Waals, tanto em líquidos como em sólidos, bem como o espectro rotacional de
gases.
Devido a sensibilidade que a região espectral das baixas frequências possui para diferentes
sistemas cristalinos, suas aplicações também são amplas como no estudo de:
•
•
•
•
•
•
•

Polimorfismo
Crescimento de cristais
Transformações de fase sólido-sólido
Teor de Cristalinidade
Drogas
Explosivos
Mineralogia

Desde sua descoberta em 1974 a técnica SERS (do inglês Surface-Enhanced Raman
Spectroscopy) elevou a espectroscopia Raman para outro patamar sendo possível obter
sinais de analitos em concentrações em solução aquosa menores que 1 mg L -1 devido à
intensificação de sinal na ordem de 106 vezes.
O último grande avanço na técnica SERS foi a detecção espectral Single Molecule (SM) em
1997 que, como diz o termo, permitiu-se detectar o espectro de uma única molécula. Tal
avanço ocorreu pela observação de que o campo elétrico local pode ser ainda mais
intensificado quando duas nanopartículas metálicas estão próximas com distâncias na
ordem de 1 a 2 nm, onde o fator de intensificação pode chegar a 10 14 vezes. Essas nano
regiões de alto campo elétrico, com volumes na ordem de unidades de nm 3, são chamadas
de hotspots. Estudos indicam que estas regiões podem ser acessadas somente por uma
única molécula.
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Uma das premissas para que o regime SM-SERS seja atingido é que a concentração do
analito esteja à baixíssimas concentrações (< 10 -8 M). Nessa condição, maior parte do
tempo os hotspots não estão habitados pelo analito e, dessa forma, nenhum espectro é
observado. Porém, durante medições sucessivas no tempo, moléculas acessam hotspots
iluminados pelo Laser e espectros são observados.
O regime Single Molecule aplicado ao SERS trouxe grandes vantagens para a técnica que
refletiram na inserção da técnica dentre as poucas capazes de detectar analitos em
concentrações menores que ng L -1, além de possibilitar a análise de multi-analitos dada a
natureza estocástica dos eventos. No entanto, um inconveniente ainda não foi resolvido,
que consiste na falta de repetibilidade do sinal espectral.
Visto que após décadas de pesquisa a questão da repetibilidade do sinal ainda continua
sendo um fator limitante da técnica SERS, em 2018, foi desenvolvido método analítico foi
demonstrado que no regime SM-SERS a contagem de eventos em que o espectro é
adquirido em uma série temporal é proporcional à concentração desse analito na amostra.
O método desenvolvido é baseado no simples conceito chamado de Digital Bioassays que
consiste de uma subdivisão em micro compartimentos de uma amostra que contêm baixas
concentrações do analito. Neste caso os micros compartimentos são os pixels de um
conjunto de dados de imagens hiperespectrais Raman. Devido à natureza binária (digital)
deste conceito, o valor “1” é dado aos micro compartimentos que apresentam sinal do
analito e “0” aos que não apresentam. A contagem de “1” está correlacionada com a
concentração do analito na amostra sendo possível a calibração do número de contagens
por concentração sem a necessidade de reprodução da intensidade do sinal espectral. O
cálculo da matriz que contêm a contagem dos sinais do analito é realizada utilizando
quimiometria (MCR-ALS).
O ring-oven é uma técnica de micro análise que tem como finalidade concentrar um analito
não volátil sob uma pequena região superficial de um papel de filtro a qual tem a forma de
anel. Esta técnica foi desenvolvida na década de 70 e foi revisitada pelo GIA em alguns
trabalhos envolvendo medições com Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) e
espectroscopia de absorção no NIR. A técnica consiste de um forno onde um papel de filtro
circular é fixado de forma que sua área circular central não tem contato com a fonte de
aquecimento, ou seja está fria, enquanto que a região circular mais externa do papel está
sob aquecimento condutivo. Gotas de uma solução contendo o analito são depositadas no
centro do papel de forma que, por capilaridade, a gota é transportada para a região circular
externa que está aquecida. Quando a solução entra em contato com a região aquecida, o
solvente (comumente água) é evaporado e o analito fica aderido á superfície do papel. Esse
procedimento pode ser respeito diversas vezes resultando num fator de concentração
altíssimo.
Com base nas informações ditas acima, está sendo desenvolvido no laboratório do GIA,
método analítico em que será utilizando o espectrofotômetro Raman aplicando a técnica
SERS para detecção de contaminantes emergentes em águas bem como resíduos de
pesticidas em frutas. Para tanto será aplicada a técnica SERS utilizando duas vertentes:
uma delas é empregar o regime single molecule da técnica SERS que permite adquirir sinais
de analitos em concentrações ultra-baixas (< 10-9mol L-1) obtendo imagens hiperspectrais.
A outra vertente é empregar a técnica ring-oven a fim de preconcentrar o analito em um
substrato de papel onde foi depositada nanopartículas de ouro para então ser adquiridos os
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espectros SERS mapeando o anel. Em ambas as vertentes o método de contagens será
aplicado.
A seguir, são mostradas as características principais do instrumento construído e os
resultados preliminares da sua utilização no desenvolvimento de métodos analíticos de
interesse das áreas farmacológica e ambiental, incluindo detecções SERS.
III.2. MONTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DO ESPECTROFOTÔMETRO RAMAN
A Figura III.2.1a mostra uma foto do espectrômetro Raman construído, enquanto na Figura
III.2.1b é mostrado um desenho esquemático do instrumento, destacando a principais
partes ópticas. Essas partes são os componentes ópticos responsáveis pela etapa de
excitação da amostra, filtração e coleta da radiação espalhada assim como o
monocromador e a câmera CCD responsáveis pela separação e detecção do espectro.
Todo o instrumento foi construído em mesa óptica e dentro de uma caixa escura para evitar
que a radiação visível do ambiente interfira nas medidas espectrais.
A radiação emitida pelo laser (1) é refletida pelos filtros ASE (2), os quais são responsáveis
pela separação da emissão central do laser da emissão espontânea que alarga o pico de
emissão do laser, como mostrado na Figura III.2.2 Essa radiação filtrada é refletida por um
espelho dicroico (3) em direção a lente (4) que tem a função de aumentar o spot do laser
(opcional). O feixe do laser continua seu caminho passando por uma fenda circular de 3,2
mm de diâmetro do espelho parabólico (5), é refletido no espelho de prata (6) e é incidido
na lente que foca a radiação na amostra (7). A radiação espalhada é coletada e colimada
pela lente da amostra no espelho de prata (6), que reflete essa radiação no espelho
parabólico (5) cuja a função é focar a radiação na fenda (9). A radiação que passa pela
fenda é colimada por uma lente (10) de forma que a radiação colimada passa pelos dois
filtros notch (11) para ser, finalmente, focada na fibra óptica (13) através da lente (12). A
fibra óptica conduz a radiação para a entrada do monocromador (14) que dispersa a
radiação sobre a câmera CCD (15).
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Figura III.2.1. a) Imagem do espectrofotômetro Raman montado no laboratório. b) Desenho
esquemático do sistema óptico. 1) laser, 2) filtros ASE, 3) espelho dicroico, 4) lente de
abertura do spot, 5) espelho parabólico de 2” revestimento de prata, 6) espelho de prata, 7)
lente da amostra, 8) amostra, 9) fenda de 0,6 mm, 10) lente colimadora, 11) filtros notch,
12) lente da fibra óptica e 13) fibra óptica 50 µm, 14) monocromador e 15) câmera CCD.

a

b

Figura III.2.2. Espectro de emissão do Laser 785 nm com (a) e sem (b) filtro ASE. O círculo
tracejado destaca a radiação ASE na curva azul e, que está ausente na curva vermelha.
A variação do diâmetro do spot do laser foi realizada utilizando uma lente (4) no caminho
do feixe do laser posicionada antes do espelho parabólico. O feixe do laser, antes colimado,
torna-se divergente ao atravessar essa lente, de forma que quando atinge a lente da
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amostra (7) será focalizado depois do valor nominal de foco da lente. Dessa forma, na
distância focal nominal da lente, posição ajustada para aquisição do espalhamento Raman,
a região iluminada pelo laser será maior que aquela se o feixe do laser estivesse colimado.
Esse sistema é opcional, ou seja, pode ser retirado para trabalhar no sistema convencional
com o feixe colimado. Para a ampliação do spot do laser quatro lentes foram adquiridas,
sendo 3 lentes do tipo menisco com distância focal de 300 mm, 200 mm e 100 mm e outra
do tipo plano convexa de 50 mm de foco. A característica desta configuração é que quanto
menor for a distância focal da lente (4), maior será o ângulo de divergência do laser e maior
será o spot do mesmo na posição nominal de foco da lente da amostra.
Na Figura III.2.3 é mostrado um espectro de transmissão do par de filtros notch utilizando
uma lâmpada de tungstênio como fonte. Como pode ser observado, a banda de rejeição
desses filtros é bastante estreita permitindo que a partir de 786 nm (nesse caso ~ 16 cm-1
de deslocamento Raman Stokes), sejam detectados os fótons espalhados. Além disso, a
região Anti-Stokes também pode ser detectada com esse sistema, como mostrado na
Figura III.2.4 para diversos fármacos. A Tabela III.1.1 resume as especificações do
equipamento.

Figura III.2.3. Espectros de transmissão do par de filtros notch BHF utilizando uma lâmpada
de tungstênio.
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Figura III.2.4. Espectros Raman adquiridos com o espectrôfotometro construído no
laboratório. a) ácido acetilsalicílico, b) amoxicilina, c) azitromicina, d) cafeína, e)
carbamazepina FII, f) cefaclor, g) diclofenaco, h) dipirona sódica monoidratada, i) DL-valina,
j) griseofulvina, k) ibuprofeno, l) mebendazol FA, m) paracetamol FII, n) teofilina FII, o)
teofilina FM.

III.3. APLICAÇÕES
III.3.1. CARATERIZAÇÃO DOS POLIMORFOS DA TEOFILINA
Polimorfismo é um fenômeno molecular no qual uma substância é capaz de se organizar
em mais de uma forma cristalina. A teofilina, um medicamento com propriedades bronco
dilatadoras, possui 5 polimorfos anidros reportados na literatura (I, II, III, IV e V) e um
monoidratado chamado de Forma M (Bobrovs et al., 2015; Khamar et al., 2002; Eddleston
et al., 2013). A Forma II é a preferível para produção do medicamento devido sua
estabilidade e eficácia no tratamento terapêutico. Portanto, o controle polimórfico deste
medicamento é de suma importância, pois os diferentes polimorfos possuem propriedades
físico-químicas diferentes o que pode a vir prejudicar o tratamento terapêutico.
As duas formas polimórficas da teofilina mais relevantes são a Forma II e a Forma M, pois
esses dois polimorfos se interconvertem facilmente, dependendo das condições de
temperatura e umidade relativa (RH) do ambiente. Durante o processo industrial
farmacêutico além dessas duas formas, um meta-estado da teofilina chamado de Forma III,

15

Ministério da
Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações
também é indesejavelmente produzida. Essa Forma III foi caracterizada por difração de
raios X de pós e ocorre somente como um meta-estado do processo de desidratação da
Forma M para produção da Forma II (Phadnis e Suryanarayanan em 1997; Airaksinen et
al., 2004; Karjalainen et al., 2005; Nunez et al., 2006; Matsuo e Matsuoka, 2007; Khamar et
al., 2012).
Além da difração de raios X, as espectroscopias vibracionais no infravermelho e Raman, na
região das baixas frequências (10 a 200 cm -1), região espectral medida pelo instrumento
Raman construído, também é bastante sensível aos diferentes polimorfos de um fármaco.

Tabela III.3.1.1. Resumo das especificações do instrumento Raman.

Laser
Comprimento de onda

785 nm

Potência máxima

500 mW

Controle da potência

Por meio de software

Modo

Single Mode

Forma do feixe

Elíptico (1.4 mm x 1.7 mm)

Compartimento de amostra
180° Retro-espalhamento (Backscattering)
Imagem ou espectroscópico
Espectrômetro
Distância focal do monocromador
Czerny-Turner

500 mm

Faixa espectral para o Raman
(Filtros notch de banda ultrafina)

10 a 2200 cm-1 (Stokes)
-10 a -2200 cm-1 (Anti Stokes) evita
fluorescência

Entradas do monocromador

Fibra óptica

Grades de difração
600 l/mm (Raman)
Máxima Resolução

1.8 cm-1/ 0.12 nm

Blaze

750 nm

Detector (Câmera CCD)
Sensor

2000 x 256 pixels
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Nessa faixa espectral são observadas bandas referentes às vibrações dos modos fônons
de cristais, modos vibracionais intermoleculares, tais como as ligações de hidrogênio e
interações de van der Waals.
Essas três formas polimórficas da teofilina, Formas II, III e M, foram caracterizadas por
difração e pelo espectrofotômetro Raman construído como mostrado na Figura 2.1.

Figura III.2.3.1. (a) Difratogramas de raios X e (b-d) espectros Raman nas baixas
frequências vibracionais dos polimorfos II, III e M da teofilina.
Como pode ser observado, os difratogramas são bem distintos assim como os espectros
Raman na região entre 10 a 200 cm -1, indicando formas polimórficas diferentes de um
mesmo composto molecular. Já na região acima de 200 cm-1 do espectro Raman, o perfil é
bastante semelhante entre os polimorfos, pois esta região espectral é sensível às vibrações
intramoleculares.
Na Figura III.2.3.2 são mostrados os espectros Raman adquiridos ao longo do tempo
durante a desidratação à temperatura ambiente sob purga contínua com nitrogênio em uma
câmara fechada. Como pode ser visto, as duas bandas principais da Forma M, 66 e 95 cm 1
, parecem sofrer deslocamentos em relação às frequências de vibração, para 64 e 103 cm 1,
respectivamente. Eles devem ser movimentos vibracionais semelhantes (modos
translacionais ou libracionais) das Formas M e III, já que suas estruturas cristalinas são
semelhantes. Além disso, há um surgimento de uma banda intensa a 46 cm -1, ausente em
ambas as formas M e II. Após desidratação total, a câmara fechada foi purgada com ar
úmido à 90% e o perfil do espectro da Forma M foi recuperado, resultado mostrado na curva
preta em 240 min.
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Figura III.2.3.2. Espectros Raman, adquirido ao longo do tempo, durante a desidratação da
teofilina Forma M mostrando a transformação do sólido para a Forma III. A curva na cor
preta em 240 min. mostra o espectro da forma M recuperada após ser submetida à
reidratação com ar úmido à 90%.
Como pode ser observado, a região espectral das baixas frequências vibracionais do
Raman, adquirida com o espectrofotômetro Raman construído, possibilita o estudo de
transformação sólido-sólido de polimorfos de fármacos. Essa habilidade pode ser expandida
para preparação de co-cristais, análise de cristalinidade e outras aplicações envolvendo
síntese, caracterização e transformações cristalinas.
O desempenho do espectrofotômetro Raman construído, considerando a determinação de
espécies polimórficas, foi equivalente aquele observado para o espectrofotômetro comercial
THz no domínio do tempo alocado no IQ-UNICAMP.
III.3.2. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE POLIMORFOS DO MEBENDAZOL EM MATÉRIA
PRIMA PARA A FABRICAÇÃO DE FÁRMACOS.
Para avaliar o desempenho quantitativo do espectrômetro Raman construído, espectros de
misturas ternárias dos polimorfos do mebendazol foram adquiridos. Os espectros foram
adquiridos na faixa espectral de -200 à 1800 cm -1 em triplicatas, em diferentes regiões da
amostra. O spot do laser foi de aproximadamente 3000 µm que é o valor máximo permitido
utilizando a lente de abertura de 50 mm de distância focal na posição (4) do esquema da
Figura III.2.1. Para tanto, a lente da amostra foi a asférica de 32 mm de distância focal e 2”
de diâmetro.
Para se obter a posição de foco da amostra em relação à lente, primeiro foi utilizado o feixe
colimado do laser, ou seja, sem a lente divergente na posição (4), para ajustar o máximo de
sinal espectral. Uma vez ajustado o sinal, a lente divergente é posicionada e o espectro é
adquirido. Foi utilizado um tempo de integração de 10 s dividido em 5 acumulações de 2 s.
Os espectros médios das triplicatas dos dados brutos são mostrados na Figura III.3.2.1a.
Como pode ser observada a linha de base apresentou variações decorrentes de efeitos
aditivos, multiplicativos e devido à fluorescência, que juntas são bastante complexas de
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serem corrigidas. A melhor correção foi obtida aplicando a 2ª derivada com janela de
suavização de 15 pontos. (Figura III.3.2.1b).

Figura III.3.2.1. Dados espectrais brutos (a) e pré-processados com a 2ª derivada (b)
adquiridos com o espectrômetro Raman construído na faixa espectral de -200 a 1800 cm-1.
A Tabela III.3.2.1 mostra os resultados dos modelos de calibração multivariada, aplicando
o PLS, para determinação dos teores dos polimorfos do mebendazol nas misturas ternárias.
Os valores de RMSEP para os polimorfos A, B e C do MBZ foram de 2,78, 2,24 e 2,93%
m/m, respectivamente. Os valores de bias em todos os modelos indicam que não há erros
sistemáticos nas medidas. A faixa de LOD para as formas A, B e C foram de 2,23-3,93,
1,80-3,38 e 5,48-7,22% m/m, respectivamente.
Na Figura III.3.2.2 são mostrados os gráficos dos valores previstos pelo modelo PLS versus
os valores de referência na etapa validação interna e externa (previsão) para os três
polimorfos do mebendazol. As amostras estão distribuídas aleatoriamente em torno da reta
ideal indicando que não há erros sistemáticos.

Figura III.3.2.1. Gráficos dos valores de referência versus valores previstos, das validações
internas (●) e externa (●), obtidos pelos modelos PLS para o polimorfo A (a), B (b) e C (c)
empregando o espectrofotômetro Raman construído com spot do laser de 3 mm.
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Tabela III.3.2.1. Resultados dos modelos PLS, empregando misturas ternárias dos
polimorfos A, B e C do MBZ empregando o espectrofotômetro Raman construído com spot
do laser de 3000 µm.

Polimorfo A
Instr.
Raman construído
3 replicatas
spot 3000 µm

Modelo

Anal
SENc

CVa
Pb

4,85

R²

RMSEe
(% m/m)

Bias

0,99

2,91 (3)d

-0,06

0,99

2,78

0,84

LODf
(% m/m)

2,23-3,93

Polimorfo B
Instr.
Raman construído
3 replicatas
spot 3000 µm

Modelo

Anal
SENc

CVa
Pb

20,64

R²

RMSEe
(% m/m)

Bias

0,94

1,77 (4)d

-0,09

0,95

2,24

-0,79

LODf
(% m/m)

1,80-3,38

Polimorfo C
Instr.
Raman construído
3 replicatas
spot 3000 µm

Modelo

Anal
SENc

CVa
Pb

5,21

R²

RMSEe
(% m/m)

Bias

0,98

3,73 (2)d

-0,06

0,98

2,93

1,18

LODf
(% m/m)

5,48-7,22

a. Validação cruzada; b. Previsão; c. Sensibilidade analítica; d. Número de variáveis latentes; e. Raiz quadrada do erro médio
quadrático; f. Limite de detecção.

Os resultados quantitativos obtidos com o espectrofotômetro Raman construído para a
determinação do teor dos polimorfos do mebendazol foram semelhantes àqueles reportados
na literatura utilizando sistemas comerciais macro-Raman bem como utilizando a
espectroscopia NIR.
III.3.3. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PARACETAMOL EM MISTURAS COM
EXCIPIENTES FARMACÊUTICOS
Como mostrado previamente, a região espectral das baixas frequências vibracionais do
espectro Raman é bastante sensível aos diferentes cristais moleculares de fármacos. Tais
moléculas de fármacos, frequentemente apresentam grupos aromáticos os quais são mais
polarizáveis do que moléculas alifáticas e, portanto, seus sinais Raman são frequentemente
intensos. Por outro lado, os excipientes utilizados na fabricação dos medicamentos não
apresentam espectros intensos nesta região espectral sendo algumas vezes desprezíveis.
Vários dos excipientes mais utilizados na fabricação dos medicamentos são materiais
amorfos, polímeros e materiais inorgânicos como por exemplo, celulose microcristalina,
amido, lactose, estearato de magnésio, talco, polivinilpirrolidona entre outros. Dessa forma,
é possível analisar um fármaco com esta técnica sem muita influência dos excipientes
utilizados na formulação do medicamento.

20

Ministério da
Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações
Com base nisso, utilizando o espectrofotômetro Raman construído, foi construído um
modelo de calibração multivariada para quantificação de paracetamol em misturas de
excipientes.
As medidas foram realizadas em triplicata em diferentes regiões da amostra, com diâmetro
do spot do laser > 1 mm (lente menisco de 100 mm de foco) enquanto a amostra era
rotacionada, como mostrado na Figura III.3.3.1 O tempo de integração foi de 20 segundos
dividido em 10 acumulações de 2 segundos cada.

Figura III.3.3.1. Porta amostra de pastilhas do espectrofotômetro Raman. O esquema
mostra uma pastilha de 13 mm e o spot do laser de aproximadamente 1 mm de diâmetro.
A Figura III.3.3.2 mostra triplicatas de espectros Raman na faixa de -200 a 1800 cm -1, de
três amostras contendo 5%, 35% e 85% de paracetamol em mistura com excipientes. Esses
espectros mostraram a boa reprodutibilidade do sistema instrumental e a alta relação sinalruído. Além disso, pode-se observar uma mudança na linha de base com o aumento do
conteúdo das misturas de excipientes. Isto é devido ao espalhamento difuso causado pelo
tamanho reduzido das partículas dos excipientes em relação às partículas de paracetamol.

Figura III.3.3.2. Espectros Raman de três amostras contendo 5, 35 e 85% de paracetamol
+ excipientes na faixa espectral de (a) -200 a 200 cm-1 e de (b) 200 a 1800 cm -1.
Para a etapa de calibração, as variâncias dos dados espectrais oriundas da linha de base
e do ruído instrumental foram minimizadas com sucesso usando os algoritmos ALS e o filtro
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de suavização Savitzky-Golay, respectivamente, e a média dos espectros triplicados desses
dados pré-processados é mostrada na Figura III.3.3.2.
O método de regressão de quadrados mínimos parciais (PLS) foi usado na calibração do
conteúdo de paracetamol nas misturas com excipientes. A Tabela III.3.3.1 resume os
resultados obtidos com o modelo PLS no qual foram necessárias 3 variáveis latentes. Os
valores de RMSECV e RMSEP foram de 2,00% e 2,05% m/m, respectivamente, na faixa de
5,00% a 95,00% m/m de paracetamol. A faixa de LOD obtida para o modelo multivariado
de PLS foi de 2,34% a 3,71% m/m de paracetamol em misturas com excipientes. De acordo
com o método usado para o cálculo do LOD, as variâncias no espectro derivadas dos
componentes da mistura que não é o analito de interesse, são computadas no cálculo.
Desta forma, o LOD é apresentado como um intervalo e não como um valor absoluto, como
no método de calibração univariada. Na Figura III.3.3.3 é mostrado o gráfico dos valores
previstos versus valores de referência mostrando que não há erros sistemáticos no modelo,
uma vez que o conteúdo predito de paracetamol das amostras foi distribuído ao longo da
linha ideal (linha preta).
Tabela III.3.3.1. Resultados do modelo PLS para determinação do teor de paracetamol nas
misturas com excipiente bem como nas amostras comerciais.
Figuras de mérito
RMSEd
Modelo Anal SENc
R2
(% m/m)
a
CV
0,9955 2,00 (3)e
Macro-Raman
40,09
b
triplicata
P
0,9946
2,05

Bias

LODf
(% m/m)

-0,11
2,34-3,71
0,24

a Validação

cruzada. b Previsão. c Sensibilidade Analítica. d Raíz Quadrada do Erro médio
Quadrático. e Vairáveis Latentes. f Limite de Detecção.

Figura III.3.3.3. a) Média das triplicatas dos espectros Raman dos dados pré-processados
na faixa de 10 a 1800 cm-1 de todas as misturas de paracetamol + excipientes e amostras
comerciais de paracetamol. b) Gráfico de referência versus valores previstos, das
validações interna (●) e externa (●), obtidas pelo modelo PLS para o teor de paracetamol
nas misturas com excipientes.
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Os resultados obtidos demonstram a versatilidade da espectroscopia Raman para análise
de compostos ativos farmacêuticos independentemente dos excipientes da mistura,
especialmente na região das baixas frequências vibracionais. Dessa forma, é possível
utilizar a espectroscopia Raman para análises de controle de qualidade de medicamentos
desde a matéria prima até sua forma comercial.
III.3.4. MEDIDAS SERS
Medidas SERS foram realizadas utilizando o espectrofotômetro Raman construído. A
primeira etapa foi a produção de coloide de nanopartículas de ouro para realização das
medidas SERS. O ouro é preferível, pois seu plasmon é mais deslocado para o
infravermelho do que a prata, condição necessária uma vêz que o laser do instrumento é
no infravermelho (785 nm). O tamanho das nanopartículas foi otimizado para alcançar o
maior fator de intensificação do sinal SERS. Além disso, agregados de nanoesferas de ouro
são necessários para que a ressonância do plasmon fique em torno de 785 nm, fator que
intensifica o efeito SERS, e também para formação de hotspots que são responsáveis pela
maior parte do sinal SERS produzido. A agregação é feita ajustando a força iônica da
solução de nanopartículas adicionado um sal, comumente KCl. Esse ajuste é acompanhado
pelo espectro de extinção na região do espectro visível como mostra a Figura III.3.4.1a.
Na Figura III.3.4.1b é mostrada uma imagem das nanopartículas produzidas utilizando um
microscópio eletrônico de transmissão. Como pode ser visto, o tamanho médio das
partículas foi de 50 nm. O método de Fren’s foi utilizado para sua síntese.

a

b

Figura III.3.4.1. Espectros UV-Vis do coloide de nanopartículas de ouro sem agregar (curva
preta; máximo em 542 nm) e agregados (curva azul). A linha vermelha tracejada indica a
posição do laser 785 nm.
Testes preliminares foram realizados em solução contendo coloide e analitos que possuem
espectros SERS conhecidos (verde de malaquita, rodamina 6G e nicotina) a fim de avaliar
o fator de agregação das nanopartículas de ouro. Depois de adicionar Cl- a agregação
continua até ocorra a precipitação devido ao aumento do tamanho dos agregados sendo
que esse processo pode levar minutos ou horas dependendo da concentração das
nanopartículas e de KCl. Portanto, avaliados o uso de coloides de ouro sintetizados em
diferentes períodos de tempo visando obter uma resposta SERS mais intensa e mais
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estável para realização das análises. Dessa forma, logo após misturar o KCl com o coloide
de ouro foi dado a início da contagem de tempo. Após o período de tempo determinado uma
alíquota de 100 μL da solução de agregados de ouro foram misturas com 100 μL de uma
solução 20 nM de Verde de Malaquita. Desta forma, a concentração final de verde de
malaquita foi de 10 nM e de Cl- passou a ser de 14 mM o que por sua vez reduz a velocidade
de agregação das partículas de ouro. Os períodos de tempo estudados foram 10, 20, 30,
40 min. Na Figura III.3.4.2 são mostrados os sinais SERS de uma série temporal contendo
500 espectros do verde de malaquita. O tempo de integração foi de 1 s, a potência do laser
785 nm foi de 21 mW empregando uma lente objetiva de 10x com 0,30 de abertura
numérica. Os espectros abaixo foram suavizados e corrigidos em relação à variação da
linha de base.
Como pode ser observado nos resultados mostrados na Figura III.3.4.2, a maior intensidade
de sinais SERS foram obtidos para o período de tempo de 10 min contados a partir da
mistura do KCl com o coloide de ouro. Observa-se também que existe uma relação inversa
entre o aumento do período de tempo a intensidade do sinal SERS. Este fato está
relacionado ao aumento do tamanho dos agregados de ouro o que dificultam a aproximação
das moléculas do verde de malaquita reduzindo o efeito de intensificação do sinal Raman.

Figura III.3.4.2. Espectros SERS do corante verde de malaquita à 10 nM com o coloide
agregado.
Diante desses resultados, espectros SERS da rodamina 6G e nicotina foram adquiridos
utilizando o mesmo procedimento acima descrito tomando a alíquota de agregados com 10
min. Os espectros obtidos nestas circunstâncias são mostrados na Figura III.3.4.3. A matriz
de scores da análise de Resolução Multivariada de Curvas (MCR-ALS) e os perfis de
variação da intensidade dos espectros da série temporal são também mostrados nesta
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figura. Existem diferenças bastante acentuadas dos espectros obtidos ao longo do tempo,
sendo possível observar regiões onde ocorre apenas sinais relacionados a ruídos e, em
outros casos, onde os picos de emissão dos analitos são facilmente identificados. Estas
condições de análise já apresentam um potencial para aplicação da análise de “contagem
de espectros” a fim de correlacionar este parâmetro com a variação da concentração da
espécie de interesse.
Nos estudos realizados até este momento os espectros Raman foram obtidos diretamente
a partir de soluções contendo a mistura de coloides de ouro com a espécie de interesse.
Nestas circunstâncias observa-se que a concentração dos analitos são ainda elevadas
quando comparada com a ideia de Single Molecule. Para se obter espectros em
concentrações mais baixas serão empregadas medidas em substrato seco. Neste caso, o
limite de detecção diminuirá consideravelmente uma vez que com a molécula estacionada
em um hotspot o sinal pode ser acumulado por mais tempo sem depender da dinâmica de
adsorção e dessorção da molécula na superfície da partícula metálica que ocorrem em
solução.

Figura III.3.4.3. Espectros SERS e scores do MCR para o corante (a) rodamina 6G à 19,6
ppm e da (b) nicotina à 500 ppm.
Os resultados preliminares mostrados neste relatório indicam que o espectrofotômetro
Raman construído no laboratório apresenta caraterísticas apropriadas para realizar
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medidas SERS. O uso de substratos de papel contendo agregados de ouro produzidos a
partir da técnica ring-oven deve trazer uma nova abordagem para que o regime Single
Molecule seja mais facilmente alcançado permitindo desenvolver métodos empregando a
“contagem de espectros” para baixíssimas concentrações de diferentes moléculas
orgânicas e sua aplicação na detecção de contaminantes emergentes em matrizes de
interesse ambiental.
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IV. TEMA DE PESQUISA INCTAA: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ANALÍTICOS
IV.1. LINHA FORENSE
A linha de pesquisa do INCTAA dedicada ao desenvolvimento de métodos analíticos para
uso forense é uma das mais ativas e de maior relevância, considerando seu impacto social.
Esta linha evidencia uma das premissas do INCTAA associada ao desenvolvimento de
pesquisa voltada para a solução de problemas reais da sociedade, realizada com a
participação e colaboração dos usuários finais da tecnologia desenvolvida, neste caso, a
Polícia Federal.
Durante o período referente a este relatório foram desenvolvidos diversos trabalhos nesta
linha que forneceram subsídios para a atuação policial em campo e de peritos criminais.
Destacam-se os trabalhos associados ao combate ao tráfico de drogas, à identificação de
fraudes em documentos (documentoscopia) e à caracterização de resíduos de tiro.
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No primeiro caso, o grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa em
conjunto com o Instituto de Criminalística de Brasília demonstrou a viabilidade de se equipar
a polícia com espectrofotômetros infravermelho próximo de baixo custo (US$ 1.000,00) para
monitorar in situ drogas aprendidas. Foi dada ênfase, neste trabalho à caracterização de
cocaína apreendida em grandes quantidades ou comercializadas na rua. O procedimento
desenvolvido pode ser executado por qualquer pessoa e os resultados de interesse são
produzidos imediatamente, permitindo uma maior eficiência das ações de combate ao
tráfico e comercialização de drogas. (Hespanhol, M.C.; Pasquini, C.; Maldaner, A. O.
Evaluation of a low-cost portable near-infrared spectrophotometer for in situ cocaine
profiling. Talanta, 200 (2019) 553 – 561).
No segundo caso, o grupo da Universidade Federal de Pernambuco em conjunto com a
Polícia Federal e o grupo de pesquisadores do IQ-UNICAMP realizou uma análise do
potencial real do uso de imagens hiperespectrais na região do infravermelho próximo para
caracterizar o cruzamento de linhas em documentos (Brito, L. R. E.; Braz, A.; Honorato, R.
; Pimentel, M. F.; Pasquini, C. Evaluating the potential of Near Infrared Hyperspectral
Imaging associated with multivariate data analysis for examining crossing ink lines. Forensic
Science International, 298 (2019) 169-176).
A cooperação internacional promovida pelo grupo de pesquisadores do INCTAA da UFPE
com o Dr. José Manoel Amigo (Department of Food Science, University of Copenhagen,
Denmark), resultou em um trabalho relevante que descreve e analisa criticamente as
abordagens quimiométricas na datação de documentos (Silva, C.S.; Pimentel, M.F.; Amigo,
J.M.; Garcia-Ruís, C.; Ortega-Ojeda, F. Chemometric approaches for document dating:
Handling paper variability. Analytica Chimica Acta, 1031 (2018) 27 – 31.
https://doi.org/10.1016/j.aca.2018.06.031)
Em adição, o grupo da UFPE e do IQ-UNICAMP desenvolveu trabalho associado à
caracterização de resíduo de tiro, baseado em imagens hiperespectrais na região do
infravermelho próximo (Carvalho, M.A.; Talhavini, M.; Pimentel, M.F.; Amigo, J.M.; Pasquini,
C.; Alves Jr, S.; Weber, I.T. NIR hyperspectral images for identification of gun shot residue
from tagged ammunition. Analytical Methods, 38 (2018) 4711 – 4717).
Em conjunto, os trabalhos desenvolvidos neste período pelos pesquisadores do INCTAA
representam uma contribuição significativa para a modernização da área forense nacional
e internacional, ainda carente de técnicas e métodos objetivos para a avaliação e produção
de provas criminais.
IV.2. LINHA: PETRÓLEO E DERIVADOS
Esta linha de promove pesquisas de interesse da área de processamento do petróleo e
seus derivados. Devido as suas características, ela permite a interação entre os
pesquisadores do INCTAA alocados em diversos laboratórios associados com
pesquisadores da indústria. Este constitui um aspecto diferencial do INCTAA, que como
consta em seu projeto original, busca os problemas reais junto a diversos setores da
sociedade para resolvê-los empregando a expertise acumulada no instituto. Um exemplo
significativo deste tipo de atuação pode ser apreciado por meio do trabalho desenvolvido
em colaboração entre a BRASKEM (Camaçari – BA) com os grupos de pesquisa do
Departamento de Engenharia Química da UFPE e do IQ-UNICAMP, que gerou resultados
que permitem a otimização do processo de produção de gasolina a partir de efluentes
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petroquímicos (Silva, N.C.; Caribé, A.R.M.; Domingos, D.; Amigo, J.M.; Rebouças, M.V;
Pasquini, C.; Pimentel, M.F. NIR-based octane rating simulator for use in gasoline
compounding processes. Fuel, 243 (2019) 381 – 389).

IV.3. LINHA AGRO: DETERMINAÇÃO DE GASES EXALADOS POR BOVINOS
A colaboração internacional mantida pelo INCTAA junto ao Centre Wallon De Recherches
Agronomiques, CRA-W em Gembloux – Bélgica permitiu no período que se iniciasse o
desenvolvimento de método analítico baseado em regressão multivariada e espectroscopia
no infravermelho para quantificação de gases, principalmente metano e dióxido de carbono,
exalados por bovinos.
A pecuária é um dos principais pilares da economia brasileira, gerando muitos empregos
ao longo de toda a sua cadeia produtiva. No entanto, sabe-se que esta área da economia
também é responsável por gerar diversos impactos ambientais, por exemplo, na emissão
de metano (CH4), da qual a pecuária consiste na principal fonte antropogênica de emissão.
A atividade pecuária brasileira representa cerca de 22,5% do rebanho de gado global com
cerca de 226 milhões cabeças de gado. Cada animal emite cerca de 480 L de CH4 por dia,
dessa forma estima-se que o gado brasileiro emita cerca de 50 bilhões litros de CH 4 por dia.
Este volume de CH4 emitido representa não somente um grande impacto ambiental, mas
também uma grande perda de eficiência na alimentação desses animais, afetando
diretamente os custos de produção.
A quantificação dos teores de gases exalados por bovinos fornece informações importantes
para guiar programas de seleção genética de gado com melhor aproveitamento da sua
dieta, bem como para melhorar a formulação desta dieta com objetivo de reduzir as
emissões e obter melhor rendimento. A maioria dos métodos existente para quantificar as
espécies gasosas exaladas por bovinos baseados em espectrofotometria no infravermelho
adota uma abordagem univariada. O primeiro objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de
um modelo multivariado quimiométrico capaz de fazer a quantificação de metano (CH4) em
amostras de ar exalado por bovinos, utilizando a espectroscopia na região do infravermelho
e regressão multivariada, empregando como referência o método cromatográfico.
Coleta das amostras:
Quatro fêmeas da raça Jersey foram monitoradas ao longo de um período de quatro dias,
sendo que durante o estudo elas ficaram confinadas. Todos os animais receberam dieta de
silagem com teor de matéria seca de 20g/kg. A alimentação era oferecida 2 vezes ao dia
para cada vaca; a mesma quantidade de ração (1,5 kg/dia) foi entregue em refeições iguais
às 08:30 e 16:00 h. Todas as vacas consumiram toda a ração oferecida em até 30 min
depois dela ser entregue, quanto a água está foi fornecida ad libitum.
Os amostradores utilizados durante o experimento consistiam em tubos confeccionados em
PVC com volume de 3 L (canisters). Eles possuíam válvulas de engate rápidos para facilitar
sua conexão com o sistema de amostragem e posteriormente com os sistemas de análise.
Antes de serem levados para realizar a coleta em campo, cada um dos canisters era
previamente limpo e evacuado. Para isso, foram realizados três ciclos com purga de
nitrogênio (99,99%) e a posterior remoção desse gás com o uso de uma bomba a vácuo
(Leybold, Bélgica). Após este passo, eles foram evacuados com o auxílio da bomba de
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vácuo até eles atingissem uma pressão de cerca de 1 psi. Sendo que a pressão dos
canisters foi medida usando um manômetro digital (Mark, Bélgica).
As amostras de gás foram coletadas durante todo o período e cada amostra representa 24
horas de coleta.
Obtenção dos espectros infravermelhos dos gases coletados:
Foi utilizado um espectrofotômetro de infravermelho FT (Vertex 3000, Bruker, Alemanha).
A faixa espectral utilizada foi de 500 a 4000 cm -1, com uma resolução de 4 cm -1, e cada
espectro resultou de uma média de 100 varreduras. Para realizar a análise de gases foi
utilizada uma célula de gás de longo caminho óptico (Tornado-GS24205GCFV, Specac,
USA), a qual foi acoplada ao espectrofotômetro. Esta célula possui um volume de 3 L e o
caminho óptico utilizado foi de 8 m. Para obter o espectro do branco a célula de gás foi
evacuada utilizando uma bomba de vácuo até cerca de 0,5 psi.
Em sequência, o canister e na célula de gás foram conectados através do sistema de engate
rápido e as amostras de gás foram transferidas dos canisters para a célula de gás. Isso foi
feito usando a diferença de pressão entre esses dois sistemas. A pressão inicial das células
de gás era de cerca de 0,5 psi e a do canisters eram de cerca de 25 psi. Aguardou-se até
equalização da pressão em ambos recipientes. Desta forma, a amostra de gás foi
transferida do canister para a célula de medida e o espectro de cada amostra foi obtido.
A figura IV.3.1 mostra de forma esquemática as operações realizadas para a realização da
coleta das amostras dos bovinos e obtenção dos espectros infravermelhos em laboratório.

Figura IV.3.1. Esquema das etapas experimentais. A) O ciclo de limpeza e esvaziamento
dos canisters; B) O ciclo de coleta de gases exalados pelas vacas durante 24 horas. C)
Ajuste da pressão dos recipientes D) Análise da amostra pelo método cromatográfico
(método de referência). E) Aplicar vácuo na célula de gás e obter espectro de Branco. F)
Transferir a amostra dos canister para a célula de gás. G) Obter o espectro IR das amostras
de gás.
Os espectros foram normalizados em função do volume de amostra de gás transferido para
a célula de análise. Para isso, os valores de absorbância dos espectros foram multiplicados
pela razão entre a pressão da mistura gasosa no interior da célula e a pressão atmosférica
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no momento da obtenção dos espectros, 14,4 psi. A pressão das misturas gasosas dentro
da célula variou entre 11,1 e 12,3 psi. Alguns gases têm suas intensidades de absorbância
afetadas pela pressão, no entanto, o gás alvo neste estudo (CH4) não apresenta variações
em sua absorbância no intervalo de pressão estudado.
Pré-tratamento e análise dos dados espectrais:
No primeiro momento, aplicou-se a primeira derivada com o algoritmo de Savitzky-Golay
(polinômio de 2ª ordem, janela com 7 pontos) para corrigir e remover as variações presentes
em sua linha de base. A análise de componentes principais (PCA) foi realizada utilizando o
algoritmo SVD, para verificar o comportamento das amostras.
Em sequência, construiu-se um modelo de calibração multivariada usando a regressão de
mínimos quadrados parciais (PLS). Para construir o modelo, usou-se os resultados de
concentração obtido por cromatografia como referência. Para construir o modelo PLS,
utilizou-se o algoritmo de Kennard-Stone para separar amostras em dois grupos, um para
o conjunto de calibração e outro para o conjunto de previsão, com 30 e 10 amostras cada,
respectivamente. O software utilizado para executar a calibração multivariada foi o The
Unscrambler X 10.4 (Camo Analytics, Noruega).
Resultados:
A figura IV.3.2 mostra os espectros obtidos das amostras de gases exalados e a sua
primeira derivada, empregada na construção dos modelos PLS.

Figura IV.3.2. A) Espectros de absorbância adquiridos de 40 amostras de gás da respiração
dos bovinos e do ar ambiente confinado. B) Espectros da primeira derivada da absorbância
das mesmas 40 amostras de gás. A faixa espectral apresentada, em ambos os casos, é de
4000 - 2372 e 2299 - 500 cm-1.
Os dados espectrais e os valores de concentração de metano determinados por
cromatografia gasosa foram empregados na construção de modelo PLS para prever a
concentração de metano nas amostras de gases exalados obtendo-se resultados
adequados para o monitoramento deste gás em animais confinados. A figura IV.3.3 mostra
os resultados comparados ao método de referência.
A tabela IV.3.1 mostra as figuras de mérito analíticas obtidas para o modelo PLS construído
para a determinação de metano em gases exalados por bovinos. Os resultados mostram
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que o método desenvolvido pode acessar estes teores um nível de partes por milhão com
exatidão estimada pelo erro quadrático médio de validação externa igual a 18,4 ppm, valor
suficiente para aplicação do método no monitoramento de bovinos em campo.

Figura IV.3.3. A) Resultados obtidos pelo método de referência (cromatografia gasosa)
versus resultados previstos pelo método de espectroscopia na região do infravermelho para
a determinação de metano em gases exalados. B) Coeficientes de regressão obtidos pelo
modelo de regressão PLS.

Tabela IV.3.1. Figuras de mérito para determinação de metano em gases exalados pelo
método espectrofotométrico infravermelho multivariado.

Calibração
Validação cruzada
Previsão

RMSE (ppm)
13,2
20,6
18,4

R2
0,9964
0,9920
0,9916

LOD (ppm)
0,55

RMSE = erro quadrático médio. R2 = coeficiente de determinação.
quantificação, respectivamente.

LOQ (ppm)
1,85

LOD e LOQ, limites de detecçãoe

V. TEMA DE PESQUISA INCTAA: BIODISPONIBILIDADE DE METAIS EM ALIMENTOS
No período compreendido neste relatório, foram desenvolvidos e validados procedimentos
de análise para a determinação de íons inorgânicos em diferentes matrizes de interesse
alimentício, usando técnicas espectroanalíticas (GF AAS, ICP OES e ICP-MS). Vale
destacar que nesses estudos alguns constituintes avaliados possuem caráter essencial
enquanto outros são tóxicos. Desta forma, foram feitos estudos para avaliar o teor total e o
teor bioacessível de elementos químicos presentes em alimentos. Em alguns casos foi
possível avaliar também a fração biodisponível e, em outros, o estudo das diferentes
espécies químicas presentes em uma amostra alimentícia.
Os resultados obtidos são bastante interessantes e permitem uma avaliação nutricional de
diferentes tipos de alimentos, incluindo frutas, sucos, leites, cereais infantis, etc. e
mostraram que os experimentos in vitro utilizados para a avaliação da bioacessibilidade são
adequados para concluir que a ingestão de alguns alimentos é suficiente/insuficiente para
suprir as necessidades nutricionais estabelecidas/sugeridas pelas agências
governamentais do Brasil e do exterior. Também mostraram que muitos elementos tóxicos,
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presentes em concentrações significativas em um alimento, podem ser/não ser
bioacessíveis em níveis que afetem a saúde do consumidor.
A composição da matriz alimentícia afeta positiva ou negativamente a absorção dessas
espécies. Os experimentos utilizando células do tipo Caco-2 mostraram sempre uma baixa
biodisponibilidade de íons inorgânicos no homem. É fato que esses resultados dependem
de técnicas analíticas com alta sensibilidade, as quais nem sempre estivem à disposição
dos pesquisadores que trabalham nesta linha de pesquisa, mostrando que estudos mais
aprofundados são necessários para determinar a biodisponibilidade dos elementos.
No período deste relatório foram publicados 9 artigos descrevendo os resultados das
pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores do INCTAA nesta temática.

HOUVE ALTERAÇÕES NO CRONOGRAMA ORIGINAL? ( ) SIM ( X ) NÃO
Por enquanto, o cronograma inicial decidido no ano de 2018 tem sido mantido, embora esteja sendo
avaliada a possibilidade de solicitação aos órgãos financiadores de uma extensão no prazo de
vigência, a ser decidida de acordo com o comportamento da liberação de recursos pelo CNPq e
efetivação de importações dos EMUs pela FAPESP.

HOUVE PROBLEMAS E/OU DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROJETO?
( X ) SIM ( ) NÃO
Em caso positivo indicar quais foram:
A liberação de recursos, já reduzidos, pelo CNPq está sendo feita de forma muito
gradual, dificultando a realização de novas e continuidade de outras atividades de
pesquisa.
A CAPES continua adotando critérios limitantes puramente de ordem financeira e
em desacordo com sua missão dificultando a efetivação das bolsas de mestrado e
doutorado aprovadas criteriosamente para o INCTAA, prejudicando muito o
andamento dos projetos. A recente suspensão de implementação de novas bolsas
está causando sérios prejuízos à execução do projeto.
As importações de equipamento multiusuário a ser instalado em instituições do
Estado de São Paulo outras, que não a instituição sede (IQ-UNICAMP), não foram
realizadas por problemas puramente burocráticos apontados pela FAPESP, que o
coordenador e os pesquisadores principais responsáveis tentaram superar no
período, porém sem sucesso. Assim, uma parte significativa dos projetos
associados aos pesquisadores do INCTAA do Estado de São Paulo ainda continua
parada, aguardando a decisão burocrática da FAPESP.
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EQUIPE
HOUVE ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO ORIGINAL DA EQUIPE?
( ) SIM ( X ) NÃO
Em caso positivo indique o número de inclusões e exclusões :
Responsável p/ laboratório associado ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Justificar:
Pesquisador ( ) Inclusão ( ) Exclusão

DESCREVER OS MECANISMOS DE INTERAÇÃO UTILIZADOS ENTRE
GRUPOS DE PESQUISA PARTICIPANTES DO INCT:
O INCTAA mantém mecanismos virtuais que permitem a interação entre seus
membros, como seu portal na internet. A nova página do INCTAA implementada no
período referente a este relatório pode ser acessada no endereço:
(https://www.inctaa.org/). Porém, como durante a vigência do projeto anterior, os
mecanismos presenciais (reuniões, visitas de curta duração e workshops)
continuam sendo os mais efetivos para que os projetos em rede se desenvolvam.
Este tipo de mecanismo tem sido menos utilizado em virtude dos cortes de recursos
impostos pelas agências financiadoras e do momento de incertezas pelo qual passa
o país.
O intercâmbio de alunos orientados por pesquisadores do INCTAA constitui uma
importante ferramenta de integração entre os diversos grupos ao realizarem, em
diversas instituições, trabalhos e medidas complementares associadas ao parque
instrumental do INCTAA. Neste período, o número de visitas, como no período
anterior, foi reduzido, de acordo com os recursos disponíveis, o que causou impacto
direto na produção acadêmica do instituto.
Reitera-se que a flexibilização e manutenção deste intercâmbio é essencial para a
execução das propostas de pesquisa do INCTAA e para a formação dos alunos de
pós-graduação. Portanto, consideramos que os recursos alocados pelo CNPq e
FAPESP para o projeto, podem e devem ser utilizados no financiamento (por meio
do pagamento de despesas de locomoção e diárias) destas atividades que
contribuem significativamente para a formação dos alunos de mestrado e doutorado
envolvidos no projeto, para o bom andamento das linhas de pesquisa do INCTAA e
da otimização do uso dos equipamentos distribuídos em seus diversos laboratórios.
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RELATAR EVENTUAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS ENTRE OS GRUPOS
DE PESQUISA PARTICIPANTES DA REDE E POSSÍVEIS MECANISMOS
UTILIZADOS PARA SUPERAR ESTAS DIFICULDADES:
As dificuldades atuais enfrentadas pelos grupos de pesquisa do INCTAA advêm do corte
inicial (38%) imposto aos recursos alocados ao INCTAA, sendo que, desta vez, diferente
daquela anterior, o valor das bolsas aprovadas pela CAPES foram subtraídos, do montante
aprovado pelo CNPq, o que resultou em um corte superior a 50% em relação aos recursos
de material permanente e de custeio disponíveis execução do projeto, que nos levou a
redimensionar seus objetivos específicos.
Além disso, O INCTAA continua enfrentando problemas burocráticos que impactam
desfavoravelmente o tempo necessário para a realização das importações de materiais
permanentes e de consumo necessários aos diversos grupos de pesquisadores da rede.
A CAPES adotou uma política restritiva de uso de recursos de bolsas de mestrado e
doutorado, limitando o acesso criterioso às bolsas e prejudicando sensivelmente o
andamento dos projetos desenvolvidos pela rede do INCTAA. Esta política culminou com a
suspensão temporária de implementação de novas bolsas, dificultando ainda mais o
andamento das pesquisas e causando a perda de bons alunos de pós-graduação.
Este tipo de dificuldade não está sob controle do Comitê Gestor do INCTAAA ou do seu
coordenador e apenas medidas paliativas associadas ao redirecionamento de prioridades
financeiras do INCTAA puderam ser tomadas.

HOUVE A INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DE INSTITUIÇÕES E EMPRESAS?
( ) SIM ( X ) NÃO
EM CASO POSITIVO INDIQUE O NÚMERO:
Instituição de Ensino e/ou Pesquisa ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Empresas ( ) Inclusão ( ) Exclusão

RESULTADOS OBTIDOS / METAS

COMENTE OS 3 (TRÊS) PRINCIPAIS RESULTADOS CIENTÍFICOS
TECNOLÓGICOS OBTIDOS NO PERÍODO (01/07/2017 – 30/06/2018) PARA:

E/OU

A – PESQUISA:
O INCTAA encontra-se no 9º. ano de vigência ininterrupta. Neste último ano, diversos
projetos foram concluídos, gerando resultados relevantes para a área. A seguir são
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destacadas as três contribuições do INCTAA que mais se sobressaíram em termos de
qualidade e relevância nacional e internacional na área de atuação em pesquisa:
A1. Desenvolvimento de métodos analíticos para a área forense:
Hespanhol, M.C.; Pasquini, C.; Maldaner, A. O.
Evaluation of a low-cost portable near-infrared
spectrophotometer for in situ cocaine profiling.
Talanta, 200 (2019) 553 - 561.

Silva, C.S.; Pimentel, M.F.; Amigo, J.M.; GarciaRuís, C.; Ortega-Ojeda, F. Chemometric
approaches for document dating: Handling
paper variability. Analytica Chimica Acta, 1031
(2018) 27 – 31.

Estes dois artigos publicados em periódicos de alto índice de impacto exemplificam a
atuação do INCTAA na área forense, para a qual ele desenvolve métodos analíticos para
coibir fraudes e auxiliar na coleta de provas em cenas de crime. Em conjunto, estes dois
artigos representam o estado da arte em química forense, explorando imagens
hiperespectrais no infravermelho próximo e instrumentos portáteis e de baixo custo para
monitoramento de drogas em locais de apreensão. O segundo artigo também exemplifica
as inciativas de colaboração em nível internacional do INCTAA. Neste caso, com o
Department of Food Science, University of Copenhagen
A2. Desenvolvimento de instrumentação e método analítico para determinação de
contaminantes por extração em sorvente poroso assistida por campo elétrico.

Orlando, R. M.; Nascentes, C. C.; Botelho, B. G.;
Moreira, J. S.; Costa, K. A. C.; Boratto, H. M.
Development and Evaluation of a 66-Well Plate Using
a Porous Sorbent in a Four-Phase Extraction Assisted
by Electric Field Approach. Analytical Chemistry
(ACS), 91, 10 (2019) 6471-6478.
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Este trabalho, produzido por um jovem pesquisador do INCTAA, o qual foi aluno de
doutorado de pesquisadores do mesmo instituto na sua fase anterior, foi publicado em uma
das melhores revistas da área da Química Analítica. Além da contribuição significativa à
área, este trabalho representa um dos resultados da formação de novos pesquisadores pelo
INCTAA.
A3. Construção de um espectrofotômetro Raman para operar em regiões de baixas
frequências.
A construção, flexibilidade e avaliação positiva realizada em relação ao desempenho deste
instrumento vai permitir a implementação de novas atividades de pesquisa dentro da
temática de desenvolvimento de novos métodos analíticos. O instrumento encontra-se
plenamente operacional, em uso intensivo e à disposição dos pesquisadores do INCTAA,
bem como, à disposição dos pesquisadores brasileiros que dele desejem fazer uso,
bastando para isso submeter um pequeno projeto (uma página) relatando o uso que
pretende dar ao equipamento e agendar a sua visita ao IQ-UNICAMP. Assim, o INCTAA
disponibiliza um equipamento moderno, construído com uma fração do custo de um
equipamento equivalente comercial e que irá operar como um EMU, como classificado pela
FAPESP. Porém, sem a burocracia envolvida naquela modalidade de equipamento, que
desvia o pesquisador da sua atividade fim e que não resulta em utilização mais efetiva do
equipamento do que a que será proporcionada pela inciativa do INCTAA.
B – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS:
B1. Curso em Espectroscopia no Infravermelho Próximo e Técnicas de Modelamento
Multivariado Data da realização: 07 a 09 de novembro de 2018. Local: Embrapa Pecuária
Sudeste – São Carlos – SP. Carga horária: 20 horas. Professor: Dr. Celio Pasquini
Organizadores: Gilberto Batista de Souza (Embrapa Pecuária Sudeste), Ana Rita de Araújo
Nogueira (Embrapa Pecuária Sudeste) e Maria Lúcia Ferreira Simeone (Embrapa Milho e
Sorgo. Público-alvo: Institutos de pesquisa, Universidades, laboratórios prestadores de
serviços de análise de alimentos e fábricas de ração.
Objetivos: Capacitar os usuários da técnica NIRS em desenvolvimento de modelos de
calibração multivariada para uso na avaliação da qualidade de alimentos.
Número de participantes: 40 participantes
B2. Montagner, C. C. Organização de evento: Unesco Regional Training Workshop on
Emerging Pollutants in Water Resources in Latin America and Caribbean. Campinas – SP.
UNICAMP. Dezembro 2018.
(https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/noticias/2018/12/06/unicamp-sedia-evento-daunesco-sobre-poluentes-emergentes).
B3. Formação de Formação de14 mestres e 19 doutores orientados pelos pesquisadores
do INCTAA.
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C – TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA:
Nada consta no período.
D – EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA:
D1. Livros e Capítulos de livros educacionais e de divulgação da ciência e tecnologia:

- Krug, F. J.; Rocha, F. R. P. (Editores). Métodos de preparo de amostras para análise
elementar, 2ª edição. São Paulo, EditSBQ, Sociedade Brasileira de Química, 2019, 586p.
(ISBN 978-85-64099-18-0)
- Pasquini, C. Princípios da Espectroscopia no Infravermelho Próximo. In: Casiane Salete
Tibola, Everaldo Paulo de Medeiros, Maria Lúcia Ferreira Simeone, Marcelo Alvares de
Oliveira. (Org.). Espectroscopia no Infravermelho Próximo para Avaliar Indicadores de
Qualidade Tecnológica e Contaminantes em Grãos. 1ª. Edição. Brasília: EMBRAPA, 2018,
v. 1, p. 13-30.

D2. Artigos de revisão e educacionais publicados:
- Montagner, C. C. ; Sodré, F. F. ; Acayaba, R. D. ; Vidal, C. ; Campestrini, I. ; Locatelli, M.
A. ; Pescara, I. C. ; Albuquerque, A. F. ; Umbuzeiro G. A. ; Jardim, W. F. Ten YearsSnapshot of the Occurrence of Emerging Contaminants in Drinking, Surface and Ground
Waters and Wastewaters from São Paulo State, Brazil. Journal of the Brazilian Chemical
Society. 30 (2019) 614-632.
- Silva, C.S.; Pimentel, M.F.; Amigo, J.M.; García-Ruíz, C; Ortega-Ojeda, F. Infrared
spectroscopy and chemometrics to evaluate paper variability in document dating.
Spectroscopy Europe (2018) 12 – 15.

D3. Organização de eventos educacionais em ciência e tecnologia organizados por
pesquisadores do INCTAA e apoiados pelo instituto:
- Organização do I Workshop de Ensino de Química da UFPB. 29 e 30 de novembro de
2018. João Pessoa-PB, Brasil. Realização: INCTAA e SBQ-PB.
- Divulgação científica. 3ª Feira de Ciência e Mostra Científica de Serra Talhada –PE.
Setembro de 2018, Serra Talhada-PE, Brasil.
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- I Workshop de Ensino de Química da UFPB
- Oficina para Formação de Professores – V Semana de Popularização da Ciência do
Semiárido Brasileiro
Oficina ministrada durante a V semana de popularização da ciência do semiárido brasileiro,
formação de professores, Serra Talhada-PE. Maio de 2019, Serra Talhada-PE, Brasil.

Foto da oficina oferecida aos professores da faculdade de formação de professores de
Serra Talhada (FAFOSPT) e professores do ensino médio da região, onde foi destacada a
importância da química analítica.
V semana de popularização da ciência do semiárido brasileiro, Serra Talhada-PE. Maio de
2019, Serra Talhada-PE, Brasil.
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ENUMERE OS ATÉ 03 (TRÊS) PRINCIPAIS IMPACTO(S) CAUSADO(S) PELAS
AÇÕES E RESULTADOS DO PROJETO PARA A AMPLIAÇÃO, MELHORIA E
CONSOLIDAÇÃO DA COMPETÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA NACIONAL PARA:

A – PESQUISA:
A1. Desenvolvimento de métodos analíticos baseados em imagens hiperespectrais no
infravermelho próximo (NIR) e em novos equipamentos portáteis e de baixo custo para
análises de interesse do setor forense, visando a avaliação de cenas de crime, identificação
de fraudes e falsificações. Impacto: disponibilização de métodos modernos e objetivos de
análise, inclusive baseados em instrumentos de campo que permitem a análise mais
eficiente de cenas de crime, fiscalização da qualidade dos combustíveis em campo e
identificação de notas falsificadas.
A2. Consolidação da linha de pesquisa e seus resultados em biodisponibilidade de
elementos químicos em alimentos, que impacta na forma como compreendemos e
avaliamos o efeito toxicológico e/ou nutricional da presença de metais em alimentos.
Impacto: Melhor conhecimento sobre o potencial nutritivo e/ou tóxico da presença de
elementos químicos em alimentos, o que poderá refletir em políticas públicas voltadas para
a área da saúde e segurança alimentar. Neste período forma publicados nove trabalhos
nesta linha relevante de pesquisa.
A3. Construção de instrumento multifuncional que inclui a sua operação com
espectroscopia Raman na região THz de baixa energia. Impacto: Desenvolvimento de
novos projetos empregando espectroscopia Raman convencional e SERS pelos
pesquisadores do INCTAA.

B – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS:
B1. Formação de14 mestres e 19 doutores orientados pelos pesquisadores do INCTAA em
diversos centros de pesquisa e ensino participantes do instituto.
B2. Curso em Espectroscopia no Infravermelho Próximo e Técnicas de Modelamento
Multivariado. Este curso proporcionou a formação de pessoal de empresas produtoras de
ração animal na tecnologia NIR e contou, na nova edição, com 40 participantes.
B3. Organização de evento: Unesco Regional Training Workshop on Emerging Pollutants
in Water Resources in Latin America and Caribbean. Campinas – SP. IQ - UNICAMP.
Dezembro 2018. O evento proporcionou o treinamento em alto nível dos participantes que
se dedicam ou irão se dedicar ao estudo de Poluentes Emergentes.
(https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/noticias/2018/12/06/unicamp-sedia-evento-daunesco-sobre-poluentes-emergentes).

39

Ministério da
Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Foto dos participantes do Unesco Regional Training Workshop on Emerging Pollutants in
Water Resources in Latin America and Caribbean, promovido pelo INCTAA juntamente

com a UNESCO.
C – TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA:
Nada consta no período.

D – EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA:
D1. Ações desenvolvidas no município de Serra Talhada, PE voltadas à divulgação da
Química, Química Analítica e do INCTAA junto a alunos de 2º grau e comunidades
próximas. O impacto destas ações é medido por meio do aumento significativo do interesse
destes jovens pela ciência e pela Química e Química Analítica em particular.
D2. Artigos de revisão e educacionais publicados, livros e capítulos de livros publicados. O
material produzido pelos pesquisadores do INCTAA no período representa o estado da arte
em nível internacional nas especialidades em pesquisa e inovação abordadas pelos temas
desenvolvidos pelo instituto e permitem a disseminação do conhecimento de forma
abrangente.
D3. Espectroscopia facilita a caracterização química de matrizes do agronegócio brasileiro.
Matéria jornalística publicada no site da Embrapa em 13/12/18. Disponível em
https://www.embrapa.br/en/milho-e-sorgo/busca-de-noticias//noticia/40006358/espectroscopia-facilita-a-caracterizacao-quimica-de-matrizes-doagronegocio-brasileiro

40

Ministério da
Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações
PARA FINS DE DIVULGAÇÃO, RELACIONAR RESULTADOS OBTIDOS QUE
MEREÇAM DESTAQUE PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO
E/OU SOCIAL:
Os temas de maior apelo para divulgação dos resultados alcançados pelo INCTAA
para a sociedade em geral são descritos abaixo e foram e continuam a ser
desenvolvidos pelos pesquisadores do INCTAA:

A Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) Próxima à Sociedade
Durante muito tempo a espectroscopia de refletância difusa na região do infravermelho próximo somente podia
ser utilizada por pessoal especializado, atuando nos ambientes controlados dos laboratórios. Porém, o advento
dos instrumentos extremamente portáteis, denominados de MicroNIR, robustos e de uso muito simples, além
dos sistemas de computação e transmissão digital de dados estão permitindo que as medidas e as conclusões
sobre as análises espectroscópicas, antes inacessíveis às pessoas comuns, possam ser realizadas no local de
venda de produtos pelo próprio consumidor. Desta forma, os pesquisadores do INCTAA desenvolveram o
método analítico baseado em um equipamento NIR portátil para ser colocado no local de venda de frutas e
tecidos, permitindo, por exemplo, que o consumidor ateste a qualidade do produto em tempo real. A proposta
está sendo avaliada com sucesso para frutas como maçãs, laranja, kiwi, ameixas e tecidos como couro, seda,
algodão, poliéster e misturas de fibras sintéticas e naturais em diversas proporções. Além disso, recentemente
os pesquisadores do instituto desenvolveram o método analítico que permite o uso destes instrumentos
miniaturizados por policiais para a identificação de cocaína e seus adulterantes de forma objetiva e no local de
apreensão da droga. O custo deste equipamento portátil permitirá que ele seja usado rotineiramente pelos
policiais melhorando as ações preventivas de tráfico e comercialização de drogas ilícitas.

Sistema ambientalmente amigável para recuperação de índio de lixo eletrônico
Alguns metais são muito importantes nos dias de hoje, pois são usados para gerar novos produtos tecnológicos
que facilitam a vida humana, como telas planas de TV e computadores, placas de aquecedor solar, fios de solda
de alta pureza, produção de circuitos eletrônicos, etc. O índio é um desses metais e tem sido largamente usado,
por causa disso, apesar das reservas naturais de índio girarem em torno de 10700 toneladas mundialmente,
sua alta demanda demonstra que as reservas naturais irão se esgotar em menos de 20 anos.
Uma das saídas para este problema é obter índio a partir de lixo eletrônico, gerando assim fontes secundárias
deste metal. Para que isso seja possível é necessário o desenvolvimento de sistemas de recuperação de índio
que sejam eficientes, mas que também sejam sustentáveis tanto do ponto de vista econômico, quanto ambiental.
Uma alternativa interessante é o uso de sistema aquoso bifásico (SAB) desenvolvido pelo grupo de
pesquisadores do INCTAA atuando na Universidade Federal de Viçosa – MG, pois este é sustentável
economicamente e ambientalmente, pois seus componentes são de baixo custo, biodegradáveis e podem ser
reaproveitados. Além disso, o principal componente do SAB é água o que produz um sistema de recuperação
isento de solventes orgânicos que são muitas vezes tóxicos e inflamáveis. O SAB é formado por três
componentes e como já dito um desses componentes é sempre água, mas os outros dois são as mais variadas
substâncias químicas. Isto faz com que o SAB seja apropriado para recuperar não somente índio, como também
diversos outros metais de importância econômica. Um SAB constituído por um polímero, sal e água foi aplicado
com sucesso para a recuperação de índio de telas de computadores descartados no ambiente. A recuperação
de índio foi igual a 95 % o que corresponde a produção de 0,3 g de índio por cada quilograma de tela de
computador com pureza de 93 %.
O SAB é muito promissor para ser aplicado para recuperação de metais, pois além das vantagens já descritas
acima ele é facilmente ampliado para larga escala e pode ser utilizado por pessoal menos qualificado, devido a
sua simplicidade de operação e baixo risco a saúde humana. Este sistema poderia ser usado em diferentes
cidades a fim de gerar valor agregado ao lixo eletrônico presente em qualquer uma delas. Isto traria benefícios
econômicos e ambientais, pois os metais de interesse seriam reaproveitados e ao mesmo tempo a natureza
não estaria sendo degradada, seja por descarte inadequado de metais, seja pela extração desses metais
diretamente das reservas naturais.
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O que pode ter na água potável (Contaminantes Emergentes)
O Brasil, embora tenha uma economia que o coloca entre os países mais ricos do mundo, tem um problema
crônico no tocante ao saneamento básico. O baixo índice de tratamento de esgoto tem seu reflexo na qualidade
das águas superficiais do nosso país, as quais recebem uma carga orgânica elevada oriunda do despejo de
esgoto in natura nos nossos rios e lagos. Como grande parte destes corpos aquáticos é constituída por
mananciais que suprem a demanda da água de abastecimento das cidades brasileiras, existe uma preocupação
com a qualidade e a potabilidade das águas que são servidas à população.
Somando-se a esta realidade, o país tem vivenciado um aumento nos padrões de consumo, o que faz com que
uma série de novas substâncias atinjam os cursos d’água, as quais são chamadas de contaminantes
emergentes (CE). Dentre os CE podemos apontar diversos tipos de nanomateriais, bloqueadores solar, agentes
anti-chama, hormônios naturais e sintéticos, drogas ilícitas, resíduos de fármacos e produtos de higiene pessoal,
dentre outros.
Pouco sabemos como estas substâncias, presentes em concentrações muito baixas, interagem com o
organismo humano, muito embora já se conheçam os efeitos maléficos que podem causar em inúmeros animais
como nos peixes, por exemplo. É sabido que peixes machos expostos a concentrações elevadas de esgoto
doméstico apresentam altos índices de feminização. No entanto, os efeitos da exposição crônica ao ser humano
ainda precisam ser esclarecidos. Por se tratar de um assunto relativamente recente, grande parte destes
compostos ainda não são legislados, e assim sendo, não há valores máximos permitidos na água servida á
população.
Uma das tarefas do INCTAA é o de avaliar a situação de um número significativo de cidades brasileiras
(principalmente as capitais) quanto á presença destes CE na água de abastecimento, procurando identificar os
que ocorrem com maior frequência e suas concentrações nestas águas. Esses dados são fundamentais para
nortear políticas públicas para se estabelecer padrões de potabilidade contemplando estas substâncias, além
do controle dos mesmos nas estações de tratamento de água.

RESULTADOS EM NÚMEROS
A – INDICADORES DE PESQUISA
NÚMEROS DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA E ARTÍSTICA NO PERÌODO
(Para detalhamento: ver ANEXO I)
TIPO

SOFTWARE
PATENTES
PRODUTOS
PROCESSOS
PRODUÇÃO ARTÍSTICA (ESPECIFICAR)
OUTROS (ESPECIFICAR):
ARTIGOS PUBLICADOS NO PERÍODO

QUANTIDADE

04
67
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B – INDICADORES DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA
TIPO

QUANTIDADE

-

-

C – INDICADORES DE EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA
NÚMEROS DA PRODUÇÃO NO PERÍODO
(Para detalhamento: ver ANEXO I)
TIPO

Cursos, Disciplinas e Treinamentos
Eventos Realizados
Teses de Doutorado Concluídas
Dissertações de Mestrado Concluídas
Palestras e Seminários (Nacionais e Internacionais)
Proferidos pelos Pesquisadores do INCTAA
Participação em Congressos
Livros
Capítulos de livros

QUANTIDADE

02
04
19
14
21
64 nacionais 12 internacionais
01
12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
FORMAS DE DISPONIBILIZAÇÃO PÚBLICA DOS RESULTADOS DO PROJETO:
Os principais resultados produzidos pelo INCTAA foram compilados e podem ser acessados
na página do instituto na web (http://www.inctaa.com.br/), onde, por exemplo, todos os
relatórios de atividades resultantes da atuação do INCTAA podem ser encontrados.
Participação em Seminários e Conferências: Atendendo a convites, o coordenador e
diversos pesquisadores do INCTAA têm participado de seminários e conferências, mesas
redonda e eventos, nos quais as atividades e resultados do INCTAA são divulgados. Um
exemplo foi a participação do Coordenador do INCTAA na mesa redonda “A contribuição
dos INCTs para a Química Analítica Brasileira”, realizado durante o 19º. Encontro Nacional
de Química Analítica e 7º. Congresso Ibero-americano de Química Analítica.
Participação do Vice-Coordenador do INCTAA (Prof. Marco Tadeu Grassi) em evento
promovido para definir ações de divulgação científica.
“O papel dos INCTs na divulgação científica” - 17 de abril de 2019.
Auditório João Alberto, CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas), Rio de Janeiro - RJ.
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Este evento foi promovido pelo Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e
Tecnologia e gerou uma série de ações que o INCTAA pretende implementar ainda este
ano para melhorar o aspecto relacionado a divulgação da ciência e tecnologia produzidas
pelo instituto para a sociedade em geral. Estas ações são consideradas extremamente
importantes pelo Comitê Gestor do INCTAA e deverão contribuir para que a sociedade se
conheça melhor a atuação do instituto e passe a apoiar as suas atividades.
COMENTE AS PRINCIPAIS MELHORIAS IMPLANTADAS NAS INSTALAÇÕES
FÍSICAS DA SEDE E DOS LABORATÓRIOS ASSOCIADOS AO INSTITUTO, COMO
ADAPTAÇÕES FÍSICAS, EQUIPAMENTOS, ETC.:

O espectrofotômetro Raman, capaz de operar em baixas frequências está instalado
no Instituto de Química da UNICAMP, no laboratório do Grupo de Instrumentação e
Automação em Química Analítica. O instrumento está operando normalmente e
sendo utilizado em diversos projetos desenvolvidos pelos pesquisadores do
INCTAA e por pesquisadores externos.

HOUVE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS INCT’s: ( ) SIM ( X ) NÃO
EM CASO POSITIVO COMENTAR:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
COMENTAR OUTROS ASPECTOS RELEVANTES DO DESENVOLVIMENTO GERAL
DO INCT:
O objetivo geral do INCTAA é o de desenvolver as Ciências e Tecnologias Analíticas em
nível nacional e internacional em seus aspectos mais avançados, educacionais e de
divulgação do conhecimento, gerando soluções que atendam as demandas analíticas de
caráter multidisciplinar, oriundos dos mais diversos setores da sociedade, quer sejam eles
públicos ou privados. Em nível nacional o INCTAA se propõe a empregar sua expertise na
solução de problemas analíticos demandados pelos mais diversos setores da sociedade. O
reconhecimento destes problemas e sua solução efetiva é facilitado, dentro do instituto,
devido à presença de representantes destes setores. Em nível internacional, o INCTAA
compete em nível do estado da arte na produção acadêmica em áreas como
Espectroscopia Atômica e Molecular (incluindo LIBS, espectroscopia NIR, espectroscopia
Raman e espectroscopia THz), Forense, Ambiental, Instrumentação Analítica e
Quimiometria, permitindo que seus objetivos produzam resultados significativos, veiculados
nos melhores periódicos da área.
O presente relatório refere-se ao segundo ano de atuação do INCTAA em sua fase II, entre
01/JULHO/2018 – 30/JUNHO/2019. Neste período, os pesquisadores do INCTAA
continuaram a desenvolver as atividades fins destinadas a cumprir sua missão e geraram
muitos resultados expressivos em termos de desenvolvimento de todos os aspectos da
Química Analítica em nível nacional e internacional, embora enfrentando um cenário ainda
mais grave em relação ao seu financiamento do que no período anterior. A produção
científica e tecnológica expressiva e de qualidade do INCTAA pode ser aferida consultandose os Apêndices I a XIII deste relatório.
A produção registrada neste relatório ainda reflete o fôlego do instituto acumulado nos
períodos anteriores, mas a continuidade dos problemas burocráticos associados aos
equipamentos EMU, restrições ao financiamento de custeio, material permanente e
contingenciamento de bolsas de pós-graduação irão certamente impactar as atividades do
INCTAA no próximo período.
Continua-se a esperar que as políticas de financiamento da pesquisa voltem a se normalizar
o mais rapidamente possível para que não haja um comprometimento irreversível de um
esforço agora de 09 anos dedicados ao desenvolvimento de uma rede de pesquisadores
nacionais produtiva e de excelência na área da Química Analítica.

LOCAL E DATA:

Campinas, 30 de junho de 2019.

ASSINATURA: /
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APÊNDICE I
SUPERVISÕES DE PÓS DOUTORADO CONCLUÍDAS

1. Adenilton Camilo da Silva. Projeto de pós doc: Desenvolvimento de um pacote de ferramentas
quimiométricas para uso em uma plataforma de software livre. UFPB,João Pessoa-PB.
Supervisor: Mário César Ugulino de Araújo.
2. Cecilia Santos Silva (2018). Projeto de pós-doc: Metal-Organic Frameworks (MOFs) e óxido de
grafeno (GO) como materiais adsorvedores de metais pesados. Universidade Federal de
Pernambuco, Recife-PE. Supervisor: Ana Paula Silveira Paim.
3. Daiane Plácido Torres (2018). Projeto de pós-doc: Investigação de Elementos Essenciais e Não
Essenciais e de Espécies de Mercúrio em Tecidos de Caranguejos Expostos por Meio de Dieta a
Compostos de Mercúrio com ou sem Selênio pelo Emprego de Cromatografia Líquida e
Espectrometria de Massas. UNICAMP, Campinas-SP. Solange Cadore.
4. Emanueli do Nascimento da Silva (2019). Projeto de pós-doc: Aplicabilidade de Nanopartículas no
Aumento da Bioacessibilidade e Biodisponibilidade de Fe e Se em Chocolate. UNICAMP,
Campinas-SP. Solange Cadore.
5. Gilvan Pozzobon Pires. Projeto de pós doc: Desenvolvimento de partículas magnéticas para a
adsorção de contaminantes emergentes em água. UFPB,João Pessoa-PB. Supervisor: Mário
César Ugulino de Araújo.
6. Maria Rosa de Moraes (2018). Projeto de pós-doc: Qualidade Nutricional e Bioacessibilidade de
Minerais em Formulas Infantis. UNICAMP, Campinas-SP. Solange Cadore.
7. Milton Katsumi Sasaki (2018). Projeto de pós-doc: Novas estratégias para separação gás-líquido
em análises em fluxo. Universidade de São Paulo, Piracicaba-SP. Supervisor: Fábio R. P. Rocha.
8. Rafael da Silva Fernandes (2019). Projeto de pós-doc: Desenvolvimento de Polímeros Impressos
em Superfície de Nanopartículas para Aplicações Altamente Seletivas. Universidade Federal de
Pernambuco, Centro de Ciências e da Natureza, Departamento de Química Fundamental, RecifePE. Supervisora: Claudete Fernandes Pereira.
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9. Rafael Di Lázaro Gaspar (2019). Projeto de pós-doc: Sensores ópticos de oxigênio e temperatura
baseados em complexos de íons lantanídeos emissores no visível e infravermelho. Universidade
Estadual de Campinas, Campinas-SP. Supervisor: Ivo M. Raimundo Jr. Bolsa CNPq
10.Rafaella Regina Alves Peixoto (2018). Projeto de pós-doc: Elementos Metálicos em Leite Materno:
Biodisponibilidade, Especiação e Uso de Nanopartículas para Fortificação de Ferro. UNICAMP,
Campinas-SP. Solange Cadore.
11.Thiago Linhares Marques (2019). Projeto de pós-doc: Desenvolvimento de sistemas de preparo
de amostras em fluxo aplicados a estudos agronômicos: Determinação de sinalizadores de
estresse e fracionamento de nitrogênio em tecidos foliares. Universidade de São Paulo,
Piracicaba-SP. Supervisor: Fábio R. P. Rocha.
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APÊNDICE II
SUPERVISÕES DE PÓS-DOUTORADO EM ANDAMENTO

1. Alyson Rogério Ribeiro. Uso de microcosmos para o estudo do comportamento de fármacos no
ambiente aquático. (Bolsa FAPESP 2018/09647-8). Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, SP. Supervisor: Susanne Rath.
2. André Braz. Projeto de pós-doc: Estudo físico-químico de tintas de documentos medinate
espectroscopia Raman e quimiometria: desenvolvimento de metodologias cinetíficas para
solucionar desafios atuais em ciências forenses. UFPE, Recife-PE. Supervisor: Maria Fernanda
Pimentel
3. Caio Alexandre Augusto Rodrigues da Silva. Traços de antimicrobianos em matrizes aquosas:
monitoramento da concentração, investigação da atividade antimicrobiana e aplicação de
ozonização na sua remoção. (Bolsa CNPq 154061/2018-2). Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, SP. Supervisor: Susanne Rath.
4. Carolina Santos Silva. Projeto de pós-doc: Desenvolvimento de Metodologias Analíticas para a
Identificação de Resíduos de Tiros empregando Técnicas Espectroscópicas e Quimiometria.
UFPE, Recife-PE. Supervisor: Maria Fernanda Pimentel
5. David Douglas de Sousa Fernandes. Projeto de pós doc: Desenvolvimento de metodologias
analíticas verdes baseadas em imagens digitais e quimiometria para avaliação da qualidade de
produtos alimentícios e farmacêuticos. UFPB,João Pessoa-PB. Supervisor: Mário César
Ugulino de Araújo.
6. Eduardo Maia Paiva.

Projeto de pós-doc: Desenvolvimento de método para análise de

fármacos contaminantes em água empregando a técnica single-molecule surface-enhanced
Raman scattering. Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP. Supervisor: Jarbas J. R.
Rohwedder.
7. Emanuel José Nascimento Marques Projeto de pós-doc:. Avaliação e recomendação de
espectrômetros NIR portáteis para o controle de qualidade de mangas produzidas no Vale do
São Francisco e definição do ponto ótimo para a colheita visando a exportação e a
comercialização no mercado interno. Embrapa Semiárido, Petrolina, PE. Supervisor: Sergio
Tonetto de Freitas.
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8. Gilvan Pozzobon Pires. Projeto de pós doc: Síntese de pontos quânticos de carbono para o
desenvolvimento de novas tecnologias analíticas . UFPB,João Pessoa-PB. Supervisor: Mário
César Ugulino de Araújo.
9. Lidiane Cristina Nunes. Projeto de pós-doc: Desenvolvimento de métodos para análise direta
de fertilizantes por espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser.
Universidade de São Paulo, Piracicaba-SP. Supervisor: Francisco José Krug
10. Jicarla Portela Rebouças. Projeto de pós-doc: Desenvolvimento de um sistema de verificação
rápida da qualidade de fármacos empregando quimiometria, espectroscopia NIR de refletância
difusa, aplicativo para smartphone e processamento de dados em nuvem.

Universidade

Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas-SP. Supervisor: Celio Pasquini.
11. Mariana Roberto Gama Sato (em andamento). Projeto de pós-doc: Avanços em cromatografia
por injeção sequencial: cromatografia bidimensional e desenvolvimento de novas fases
estacionárias. Universidade de São Paulo, Piracicaba-SP. Supervisor: Fábio R. P. Rocha.
12. Neirivaldo Cavalcante da Silva. Projeto de pós-doc: Desenvolvimento de estratégias de
tecnologias analíticas de processos. UFPE, Recife-PE. Supervisor: Maria Fernanda Pimentel
13. Stefani Iury Evangelista de Andrade. Projeto de pós doc: Desenvolvimento de metodologias
automáticas para determinação direta de metais em óleos comestíveis empregando
extração/pré-concentração on-line com nanopartículas magnéticas. UFPB, João Pessoa-PB.
Supervisor: Mário César Ugulino de Araújo.
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APÊNDICE III
TESES DE DOUTORADO DEFENDIDAS

1. Alexander Ossanes de Souza. (2018) Tese de Doutorado: Cereal matinal e infantil:
concentração total, bioacessível e pré-concentração de metais. UFPel, Pelotas – RS.
Orientadora: Mariana Antunes Vieira.
2. Alianda Dantas de Oliveira. (2018) Tese de doutorado: Avaliação de despolimerização
superficail do Poli(Tereftalato de Etileno) e previsão de propriedades de borracha natural
empregando espectroscopia e imagens no infravermelho. UFPE, Recife-PE.
Orientadora: Maria Fernanda Pimentel
3. Aline da Silveira Nectoux (2019). Tese de doutorado: Membranas poliméricas para
remoção de compostos desreguladores endócrinos em amostras ambientais. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre-RS. Orientador: Andreia Neves
Fernandes.
4. Amanda Cecília da Silva (2019). Determinação voltamétrica de ácidos orgânicos em
sucos utilizando um eletrodo de pasta de carbono modificado com ftalocianina de cobalto
(II) associado à calibração de segunda ordem. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador:
Mário César Ugulino de Araújo.
5. Andressa Adame (2018). Tese de Doutorado: Análise direta de folhas de soja por
espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser (LIBS) e por
fluorescência de raios-X dispersiva em energia (EDXRF). Universidade de São Paulo,
Piracicaba-SP. Orientador: Francisco José Krug.
6. Anne Caroline Guimarães Veloso (2018) Tese de Doutorado: Novos sistemas aquosos
bifásicos aplicados no preparo de amostras alimentícias para a determinação de
corantes sintéticos. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG. Orientadora: Maria do
Carmo Hespanhol
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7. Camila Corrêa Pereira. (2018) Tese de Doutorado: Frutas vermelhas: concentração total,
bioacessível e pré-concentração de metais por técnicas de espectrometria atômica. UFPel,
Pelotas – RS. Orientador: Anderson Schwingel Ribeiro. Co-orientador: Solange Cadore
8. Eduardo Maia Paiva (2019). Tese de doutorado. Aplicação das espectroscopias Raman e
Terahertz no estudo de polimorfismo em fármacos e Construção de um espectrofotômetro
Raman. UFPE, Recife-PE. Orientador: Claudete Fernandes Pereira.
9. Jicarla Portela Rebouças (2018). Tese de doutorado: Espectroscopia de emissão no
infravermelho próximo: melhoria da instrumentação e aplicação na análise de cimento e
catalisadores. Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas-SP.
Orientador: Celio Pasquini.
10. José Licarion Pinto Segundo Neto (2018). Tese de doutorado: Uma nova abordagem para
resolver deficiência de posto, desalinhamento de pico e interferências na análise de
aminas biogênicas em peixes usando HPLC-DAD. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador:
Mário César Ugulino de Araújo.
11. Lívia Rodrigues e Brito. (2018) Tese de doutorado: Desenvolvimento de metodologias
analíticas não destrutivas empregando imagens hiperespectrais no infravermelho próximo
e Raman para análise de cruzamentos de traços de canetas. UFPE, Recife-PE.
Orientadora: Maria Fernanda Pimentel
12. Mayara Ferreira Barbosa (2019). Desenvolvimento de um fotômetro multi led NIR para
determinação de metano em gás natural. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador: Mário
César Ugulino de Araújo.
13. Monizze Vanucci e Silva (2018). Tese de doutorado: Determinação de Prata no Anfípoda
Marinho Parhyale hawaiensis. Universidade Estadual de Campinas-SP. Co-Orientador:
Solange Cadore
14. Rafael Silveira Porto. (2019) Tese de Doutorado: Benzimidazois no ambiente:
monitoramento de efluentes, degradação e mobilidade em solos brasileiros. UNICAMP,
Campinas-SP. Orientador: Susanne Rath.
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15. Raquel Fernanda Milani (2019). Tese de doutorado: Teor Total, Bioacessibilidade e
Biodisponibilidade de Elementos-Traço em Bebidas Não-Alcoólicas. Universidade
Estadual de Campinas, Campinas-SP.Orientador: Solange Cadore
16. Severino Silvio do Monte Filho (2019). Desenvolvimento de métodos para determinação
fluorimétrica de vitamina B2 em multivitamínicos, cervejas e vinhos usando pontos de
carbono obtidos a partir suco de limão e cebola. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador:
Mário César Ugulino de Araújo.
17. Silvia Juliana Rodriguez Vargas (2019) Tese de Doutorado: Separação de lantânio
utilizando sistema aquoso bifásico. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG.
Orientadora: Maria do Carmo Hespanhol
18. Thayana Paranhos Portal. (2018) Tese de Doutorado. Ocorrência de compostos orgânicos
emergentes (COE) e avaliação da atividade estrogênica em águas superficiais e tratadas
de campos dos Goytacazes, RJ. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro, Orientador: Maria Cristina Canela.
19. Vitor Hugo da Silva (2018). Tese de doutorado. Uso da espectroscopia vibracional na
análise de polimorfos. UFPE, Recife-PE. Orientador: Claudete Fernandes Pereira.
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APÊNDICE IV
TESES DE DOUTORADO EM ANDAMENTO

1. Aline Pontes dos Santos (em andamento). Tese de doutorado: Desenvolvimento de
estratégias de seleção de variáveis em problemas de classificação com aplicação em
alimentos transgênicos. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador: Edvan Cirino da Silva.
2. Ana Renata da Rosa Louzada (em andamento) Tese de Doutorado: Desenvolvimento de
métodos analíticos para análise de frutas do Sul do Brasil e avaliação da essencialidade
elementar por MIP OES. UFPel, Pelotas – RS. Orientadora: Mariana Antunes Vieira
3. Anabel Santos Lourenço (em andamento). Tese de doutorado: Ftalocianinas metálicas
como mediadores de elétrons para determinação voltamétrica de ácido tartaárico e
histamina em amostras de vinhos. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador: Mário César
Ugulino de Araújo.
4. Anna Flavia de Souza Silva (em andamento). Tese de doutorado: Metodologias
analíticas alternativas para a análise de alimentos e bebidas, doutorado. Universidade de
São Paulo, Piracicaba-SP. Orientador: Fábio R. P. Rocha.
5. Caroline Dutra Clasen (em andamento) Tese de Doutorado: Desenvolvimento de
métodos analíticos para a determinação da concentração total e fração bioacessível de
elementos essenciais e potencialmente tóxicos em alimentos funcionais. UFPel, Pelotas
– RS. Orientadora: Mariana Antunes Vieira
6. Chrys Katielli Hoinacki da Silva (em andamento). Tese de doutorado: Resíduos
agroindustriais como suportes para imobilização de lacase para aplicação na remoção e
degradação de fármacos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto
Alegre-RS. Orientador: Andreia Neves Fernandes.
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7. Cláudia Jéssica Cavalcanti. (em andamento) Tese de Doutorado: Simulação e
Otimização da Produção de Biocombustíveis. UFPE, Recife-PE. Orientadora: Maria
Fernanda Pimentel
8. Crislaine Fabiana Bertoldi (em andamento). Tese de doutorado: Microplásticos no Meio
Ambiente: Fontes, Destino e Efeitos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Porto Alegre-RS. Orientador: Andreia Neves Fernandes.
9. Cristiane Vidal (em andamento). Tese de doutorado: Imagem hiperespectral na região
do infravermelho próximo (HSI-NIR) aplicada à (I) detecção de impurezas em café moído
e (II) Identificação de microplásticos em amostras ambientais. Universidade Estadual de
Campinas, UNICAMP. Campinas/SP. Orientador: Celio Pasquini
10. Daisa Hakbart Bonemann. (em andamento) Tese de Doutorado: Determinação total e
fração bioacessível dos metais em amostras de proteínas animal (carnes vermelhas) por
MIP OES. UFPel, Pelotas – RS. Orientador: Anderson Schwingel Ribeiro.
11. Denise Versiane Monteiro de Sousa (em andamento). Tese de doutorado:
Desenvolvimento, avaliação e aplicação de materiais sorventes nanoestruturados em
técnicas de preparo de amostras empregrando campos elétricos. UFMG, Belo HorizonteMG. Orientador: Ricardo Mathias Orlando.
12. Eduardo Batista G. N. Santos. (em andamento) Tese de Doutorado: Exploração de fase
sólida de Al(OH)3 produzida in situ por precipitação homogênea assistida por radiação
de micro-ondas para extração rápida de espécies químicas, Salvador-BA. Orientador:
Mauro Korn.
13. Eliane Ayumi Namikuchi (em andamento). Tese de doutorado: Nanopartículas
magnéticas do tipo core-shell para o desenvolvimento de sensores ópticos. Universidade
Estadual de Campinas, Campinas-SP. Orientador: Ivo M. Raimundo Jr
14. Emanoelli Restani Lopes. (em andamento) Tese de Doutorado: Desenvolvimento de
métodos analíticos para a quantificação da concentração total e da fração bioacessível de
metais em amotras de soja de diferentes cultivares. UFPel, Pelotas – RS. Orientador:
Adriane Medeiros Nunes.
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15. Emanuella Santos Sousa (em andamento).Tese de doutorado: Desenvolvimento de
metodologias analíticas para análise de contaminantes emergentes em águas superficiais
usando cromatografia líquida e calibração de ordem superior com fusão de dados. UFPB,
João Pessoa-PB. Orientador: Mário César Ugulino de Araújo.
16. Fernando Luciano Alves de Souza (em andamento). Tese de doutorado: Metodologias
para determinar contaminantes voláteis em vinhos. UFPE, Recife-PE. Orientador: Ana
Paula Silveira Paim
17. Flaviana Justino Rolim Severo. (em andamento). Tese de Doutorado: Eletrodos
quimicamente modificados com ftalocianinas metálicas para determinação de pesticidas
em matrizes ambientais e alimentos. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador: Kátia M.
Bichinho.
18. Flaviano Carvalho Leite (em andamento). Tese de doutorado: Um método
quimiluminescente baseado em resolução multivariada de curvas para determinação
simultânea de íons metálicos. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador: Edvan Cirino da
Silva.
19. Flávio Montenegro de Andrade. (em andamento). Dissertação de mestrado:
Desenvolvimento de analisadores virtuais. UFPE, Recife-PE. Orientadora: Maria
Fernanda Pimentel
20. Francielle de Oliveira Chagas (em andamento) Tese de Doutorado: Aplicação de sistema
aquoso bifásico para separação, extração e pré-concentração de amostras forenses.
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG. Orientadora: Maria do Carmo Hespanhol
21. Isabelle Morais A. Viegas (em andamento). Tese de doutorado: Análise de
Biomarcadores da Doença de Alzheimer em Fluidos Corporais Humanos Utilizando
Quantum Dots. Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências e da Natureza,
Departamento de Química Fundamental, Recife-PE. Orientadoras: Claudete Fernandes
Pereira e Giovannia Araújo de Lima Pereira.
22. Izabel Gomes de

Souza

Sobrinha (em andamento).

Tese de

doutorado:

Desenvolvimento de Novos Materiais Nanoestruturados para Aplicações Biomédicas.
55

Ministério da
Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações
Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências e da Natureza, Departamento
de Química Fundamental, Recife-PE. Orientadoras: Giovannia Araújo de Lima Pereira e
Claudete Fernandes Pereira, Maria Goreti Carvalho Pereira.
23. Janaina Garcia Timm. (em andamento) Tese de Doutorado: Desenvolvimento de
método analítico para determinação da concentração total e fração bioacessível de metais
em arroz por Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Induzido por Micro-ondas
(MIP OES). UFPel, Pelotas – RS. Orientadora: Mariana Antunes Vieira
24. Jéssyca Ferreira de Medeiros. (em andamento) Tese de Doutorado: Avaliação da remoção
de pesticidas visando o reuso potável da água: Estudo em escala piloto. UNICAMP,
Campinas-SP. Orientador: Cassiana C. Montagner.
25. Joicy Bianca de Souza Costa (em andamento). Tese de doutorado: Desenvolvimento de
filmes sensores de gás a base de materiais poliméricos com detecção ótica. UFPE, RecifePE. Orientador: Ana Paula Silveira Paim
26. José

Francielson

Queiroz

Pereira.

(em

andamento)

Tese

de

Doutorado:

Desenvolvimento de métodos empregando técnicas quimiométricas e espectroscópicas
para fins forenses. UFPE, Recife-PE. Orientadora: Maria Fernanda Pimentel
27. José Luiz Westrup (em andamento). Tese de doutorado: Remoção de compostos
desreguladores endócrinos (EDC) por membranas poliméricas obtidas por eletrofiação.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre-RS. Orientador:
Andreia Neves Fernandes.
28. Juliana da Cruz Souza (em andamento). Tese de doutorado: O algoritmo inspirado nos
morcegos para seleção de variáveis em problemas de classificação. UFPB, João PessoaPB. Orientador: Edvan Cirino da Silva.
29. Luis Fernando Amorim Batista (em andamento). Tese de doutorado: Desenvolvimento
de estratégias analíticas empregando extração em fase sólida para a quantificação de
pesticidas da classe das triazinas em matrizes aquosas. UFPR, Curitiba-PR. Orientador:
Gilberto Abate.
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30. Maria do Socorro Ribeiro Dantas (em andamento). Tese de doutorado: Determinação
voltamétrica de parabenos em leite humano usando eletrodo de carbono vítreo.UFPB,
João Pessoa-PB. Orientador: Mário César Ugulino de Araújo.
31. Maria Soledad M.S.F. Acevedo (em andamento). Tese de doutorado: Separações
bidimensionais em sistemas de cromatografia por injeção sequencial. Universidade de
São Paulo, Piracicaba-SP. Orientador: Fábio R. P. Rocha.
32. Miraldo Santos. (em andamento) Tese de Doutorado: Caracterização de subprodutos de
desinfecção (DBP) provenientes de agrotóxicos em água de reuso de esgoto urbano.
UNICAMP, Campinas-SP. Orientador: Cassiana C. Montagner.
33. Natalia Fernanda Tetzner (em andamento). Fármacos veterinários no ambiente
proveniente do uso na aquicultura. UNICAMP, Campinas-SP. Orientador: Susanne Rath.
34. Nattany Gomes de Paula (em andamento). Tese de doutorado: Síntese e aplicação e
nanopartículas na determinação de compostos orgânicos. UFPE, Recife-PE. Orientador:
Ana Paula Silveira Paim
35. Polyana Soares Barcellos (em andamento). Degradação fotoquímica e ecotoxicidade de
atrazina em águas naturais. Tese de Doutorado em Ciências Naturais - Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes-RJ. Orientador:
Maria Cristina Canela.
36. Rafael de Oliveira Costa (em andamento). Processos oxidativos avançados aplicados ao
tratamento de efluentes contendo contaminantes emergentes. Tese de Doutorado em
Ciências Naturais - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos
dos Goytacazes-RJ. Orientador: Maria Cristina Canela.
37. Rafaella Figueiredo Sales. (em andamento) Tese de Doutorado: Tecnologias Analíticas
de Processo aplicadas à produção de biocombustíveis por rotas alternativas. UFPE,
Recife-PE. Orientadora: Maria Fernanda Pimentel
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38. Rafael Luis Ribessi (em andamento). Tese de doutorado: Aplicação de Espectroscopias
Rotovibracionais na Análise de Espécies Gasosas, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas-SP. Orientador: Jarbas José Rodrigues Rohwedder.
39. Railson de Oliveira Ramos (em andamento). Tese de doutorado: Analisador automático
baseado em imagens digitais e redes neurais artificiais para simulações de tratamento
convencional de água. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador: Mário César Ugulino de
Araújo.
40. Raphael D’Anna Acayaba. (em andamento) Tese de Doutorado: Contaminantes
emergentes no contexto do reuso potável de água no Brasil: eficiência dos tratamentos,
cloração e formação de subprodutos. UNICAMP, Campinas-SP. Orientador: Cassiana
C. Montagner.
41. Samara Soares (em andamento). Tese de doutorado: Avaliação de estratégias de
calibração, imagens digitais e análises em fluxo para o controle de qualidade de biodiesel,
doutorado. Universidade de São Paulo, Piracicaba-SP. Orientador: Fábio R. P. Rocha.
42. Sandy Araujo Silva. (em andamento) Tese de Doutorado: Determinação total e fração
bioacessível dos metais em amostras de proteínas vegetal por MIP OES. UFPel, Pelotas
– RS. Orientador: Anderson Schwingel Ribeiro.
43. Valber Elias de Almeida (em andamento). Tese de doutorado: Seleção de escores
baseados no poder de discriminabilidade em análise discriminante linear. UFPB, João
Pessoa-PB. Orientador: Mário César Ugulino de Araújo.
44. Yuri Guimarães Dias (em andamento). Tese de doutorado: Desenvolvimento de um
sistema de verificação rápida da qualidade de fármacos empregando quimiometria,
espectroscopia NIR de refletância difusa, aplicativo para smartphone e processamento de
dados em nuvem. Universidade Estadual de Campinas. Universidade Estadual de
Campinas, UNICAMP, Campinas-SP. Orientador: Jarbas José Rodrigues Rohwedder.
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APÊNDICE V
DISSERTAÇÕES DE MESTRADO DEFENDIDAS

1. Arquimedes José Moura e Silva Filho (2018). Dissertação de mestrado: Investigação
eletroquímica e determinação voltamétrica do fármaco mebendazol usando eletrodo de
carbono vítreo. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador: Mário César Ugulino de Araújo.
2. Beatriz Martins Fontoura (2018) Dissertação de mestrado: Diagramas de fases líquidolíquido formado por macromolécula, tiocianato e água: separação e purificação de ouro e
cobre a partir de processadores de microcomputadores. Universidade Federal de Viçosa,
Viçosa-MG. Orientadora: Maria do Carmo Hespanhol
3. Bruno Jacobs. (2019) Dissertação de Mestrado: Determinação da Concentração Total e
da Fração Bioacessível de Metais em Amostras de Casca de Uva das Cultivares Tannat e
Cabernet Sauvignon por MIP OES. UFPel, Pelotas – RS. Orientador: Adriane Medeiros
Nunes.
4. Daisa Hakbart Bonemann. (2019) Dissertação de Mestrado: Determinação da
Concentração Total e Bioacessível de Metais em Tomates e Derivados por MIP OES.
UFPel, Pelotas – RS. Orientador: Anderson Schwingel Ribeiro.
5. Felipe Cunha da Silva Trindade (2019). Dissertação de mestrado. Estudo multivariado da
esterificação de óleo de fritura utilizando líquido iônico como catalisador visando a
produção de biodiesel. UFPE, Recife-PE. Orientador: Claudete Fernandes Pereira.
6. Izabela Gonçalves Da Silva (2019). Dissertação de Mestrado: Estimativa da Exposição
e dos Riscos Associados ao Formaldeído no Laboratório de Morfologia e Patologia
Animal da UENF e seus Arredores. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro, Campos dos Goytacazes-RJ. Orientador: Maria Cristina Canela.
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7. Jéssica Mirelly Almeida de Santana (2018). Dissertação de mestrado: Titulação em fluxo
batelada com detecção baseada em filmes digitais para determinação da acidez total de
vinhos tintos. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador: Edvan Cirino da Silva.
8. Luis Fernando Amorim Batista (2018). Dissertação de mestrado: Avaliação de
vermiculita modificada organicamente para extração em fase sólida de ibuprofeno e
paracetamol em meio aquoso. UFPR, Curitiba-PR. Orientador: Gilberto Abate.
9. Magnólia Lourenço da Silva Neta (2019). Dissertação de mestrado: Recomendação de
espectrômetros NIR portáteis para monitoramento da qualidade de mangas ‘Keitt’
produzidas no Submédio do Vale do São Francisco. Embrapa Semiárido, Petrolina, PE.
Supervisor: Sergio Tonetto de Freitas.
10. Matheus de Holanda Costa (2018). Dissertação de mestrado: Extração em fase sólida
magnética de cobre em vinhos empregando funcionalização em nanoparticulas
magnéticas de Fe3O4. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador: Mário César Ugulino de
Araújo.
11. Miraldo Santa Rosa dos Santos (2019). Dissertação de mestrado: Desenvolvimento de
método analítico para determinação isotópica de nitrogênio empregando Espectroscopia
De Emissão Molecular Induzida Por Laser (LAMIS) E Espectroscopia De Infravermelho
Próximo (NIRS). Universidade estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas-SP.
Orientador: Celio Pasquini.
12. Natascha Amalio Teixeira (2019). Dissertação de mestrado: Estudo de fases sorventes
alternativas visando a determinação de contaminantes de preocupação emergente por
extração sortiva em barra de agitação. UFPR, Curitiba-PR. Orientador: Gilberto Abate.
13. Rodrigo Stellet Ferreira (2019).

Dissertação de Mestrado: Ocorrência de

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos em Ambientes Externos e Internos em Campos
dos Goytacazes-RJ. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos
dos Goytacazes-RJ Orientador: Maria Cristina Canela.
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14. Vanessa da Silva Oliveira (2018). Dissertação de mestrado. Análise da autenticidade de
cédulas de real utilizando espectroscopia NIR portátil e quimiometria. UFPE, Recife-PE.
Orientador: Claudete Fernandes Pereira.

61

Ministério da
Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações
APÊNDICE VI
DISSERTAÇÕES DE MESTRADO EM ANDAMENTO

1. Aércio Correia Oliveira Feitoz. (em andamento). Dissertação de mestrado: Estudo do
amarelecimento do polímero poli(terefatalato de etileno numa produção descontínua de
polimerização. UFPE, Recife-PE. Co-orientadora: Maria Fernanda Pimentel
2. Amanda Martins Antunes. (em andamento) Dissertação de Mestrado: Desenvolvimento
de Métodos Analíticos para Análise de Suplementos Proteínas de Origem Vegetal Visando
à Avaliação da Essencialidade Elementar por MIP OES. UFPel, Pelotas – RS. Orientador:
Anderson Schwingel Ribeiro.
3. Ana Rosa da Silva Neta. (em andamento). Dissertação de mestrado: Nanopartículas
magnéticas aplicadas à determinação de contaminantes emergentes em matrizes
ambientais. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador: Kátia M. Bichinho.
4. Arlindo Pereira Nogueira. (em andamento). Dissertação de mestrado: Emprego da
espectroscopia no infravermelho próximo na identificação de adulteração do café
sombreado produzido na região do Maciço de Baturité/CE. UNILAB, Redenção-CE.
Orientador: Lívia Paulia Dias Ribeiro.
5. Beatriz De Caroli Vizioli. (em andamento). Dissertação de mestrado: Ocorrência de
nitrosaminas em água de abastecimento público. UNICAMP, Campinas-SP. Orientador:
Cassiana C. Montagner.
6. Carlos Alberto da Silva Júnior (em andamento). Dissertação de

mestrado: Novos

métodos analíticos verdes para o controle de qualidade de méis. UFPB, João Pessoa-PB.
Orientador: Mário César Ugulino de Araújo.
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7. Denise Marques da Nóbrega (em andamento). Dissertação de mestrado: Uso de imagens
digitais e quimiometria para determinação da qualidade de sucos naturais e artificiais.
UFPB, João Pessoa-PB. Orientador: Mário César Ugulino de Araújo.
8. Flávio Montenegro de Andrade. (em andamento). Dissertação de

mestrado:

Desenvolvimento de analisadores virtuais. UFPE, Recife-PE. Orientadora: Maria Fernanda
Pimentel
9. Glaucimar Alex Passos de Resende (em andamento). Dissertação de Mestrado:
Determinação de Ácidos Graxos em Hidroméis Empregando Preparo de Amostra Assistido
por Campo Elétrico Associado com GC-FID. UFMG, Belo Horizonte-MG. Orientador:
Bruno Gonçalves Botelho. Coorientador: Ricardo Mathias Orlando.
10. Gustavo Ramos Schweig (em andamento). Dissertação de mestrado: Compostos
emergentes em águas superficiais: fontes, destino e ecotoxicidade. Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre-RS. Orientador: Andreia Neves Fernandes.
11. Hudson Pimentel Costa. (em andamento). Dissertação de mestrado: Emprego da
espectroscopia no infravermelho próximo para controle de qualidade de alimentos enterais.
UNILAB, Redenção-CE. Orientador: Lívia Paulia Dias Ribeiro.
12. Ítala Tavares Guimarães. Dissertação de mestrado: Avaliação e recomendação de
espectrômetros NIR portáteis para o monitoramento da qualidade e definição do estádio de
maturação ideal para a colheita de mangas produzidas no Vale do São Francisco. Embrapa
Semiárido, Petrolina, PE. Supervisor: Sergio Tonetto de Freitas.
13. Ivon Esther Valenzuela Jaramillo (em andamento). Dissertação de mestrado: Aplicação
de redes metal-orgânicas (MOFs) funcionalizadas com oxido de grafeno em processos de
remoção de metais pesados na água. UFPE, Recife-PE. Orientador: Ana Paula Silveira
Paim
14. Jaílson José da Silva (em andamento). Dissertação de mestrado: Preparação de Sistemas
Binários Semicondutores. UFPE, Recife-PE. Orientadora: Beate Saegesser Santos. Coorientadoras: Claudete Fernandes Pereira e Giovannia Araújo de Lima Pereira
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15. Jaime dos Santos Viana (em andamento). Dissertação de Mestrado: Eletroextração
multifases como uma técnica promissora para determinação de corantes antimicrobianos
em matrizes da cadeia produtiva de pescados. UFMG, Belo Horizonte-MG. Orientador:
Bruno Gonçalves Botelho. Coorientador: Ricardo Mathias Orlando.
16. Jaqueline Patricio da Silva (em andamento). Dissertação de mestrado: Síntese e
caracterização de nanomateriais para determinação de metais. UFPB, João Pessoa-PB.
Orientador: Mário César Ugulino de Araújo.
17. João Batista de Sousa Costa (em andamento). Dissertação de mestrado: Desenvolvimento
de um algoritmo de seleção de amostras em modelagem de calibração multivariada. UFPB,
João Pessoa-PB. Orientador: Edvan Cirino da Silva.
18. Leonardo Granero (em andamento). Dissertação de mestrado: Desenvolvimento de um
nefelômetro para a determinação se sólidos em suspensão em água produzida em
plataformas pretrolíferas. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas,
Campinas-SP. Orientador: Ivo M. Raimundo Jr.
19. Mário Rodrigues Confessor (em andamento). Dissertação de mestrado. Desenvolvimento
de método analítico baseado em imagens digitais para avaliação de processos de corrosão.
Início: 2017. UFPE, Recife-PE. Orientador: Claudete Fernandes Pereira.
20. Mayara Teodoro de Faria (em andamento). Dissertação de mestrado: Desenvolvimento
de procedimento de preparo de amostra utilizando SAB. Universidade Federal de Viçosa,
Viçosa-MG. Orientadora: Maria do Carmo Hespanhol
21. Millena Christie Ferreira Avelar (em andamento). Dissertação de Mestrado: Emprego
da eletroextração multifásica como preparo de amostras para detecção e quantificação de
drogas em saliva via imagens digitais. UFMG, Belo Horizonte-MG. Orientador: Ricardo
Mathias Orlando.
22. Naiane Santos Barreto. Dissertação de Mestrado: Aplicação da técnica de
Espectroscopia do Visível e Infravermelho Próximo (VIS/NIR) para o controle da
qualidade de vinhos. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos,
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Universidade Federal de Sergipe. Aracaju, SE. Orientadora: Aline Telles Biasoto
Marques. Co-orientador: Sérgio Tonetto de Freitas.
23. Pedro Augusto de França Souza (em andamento). Dissertação de mestrado:
Procedimento analítico para a determinação de ácido salicílico em águas naturais
explorando pré-concentração na coluna em sistema de cromatografia por injeção
sequencial. Universidade de São Paulo, Piracicaba-SP. Orientador: Fábio R. P. Rocha.
24. Petra Pontes Cezarini (em andamento). Dissertação de mestrado: Estratégias de
extração em fase sólida empregando materiais alternativos com aplicação para poluentes
de relevância ambiental. UFPR, Curitiba-PR. Orientador: Gilberto Abate.
25. Princys Schneider de Mira (em andamento). Dissertação de mestrado: Avaliação de
vermiculita modificada como fase sorvente para determinação de herbicidas da classe das
triazinas. UFPR, Curitiba-PR. Orientador: Gilberto Abate.
26. Priscilla Arouxa Fiqueirêdo. (em andamento). Dissertação de mestrado: Estudo das
variáveis de processo para redução da variabilidade da deposição de alumínio em susceptor
para micro-ondas. UFPE, Recife-PE. Orientadora: Maria Fernanda Pimentel.
27. Priscilla da Costa Cunha Alves (em andamento). Determinação de edulcorantes em águas
superficiais e efluentes usando SPE-UHPKC-MS/MS. UNICAMP, Campinas-SP.
Orientador: Susanne Rath.
28. Raimara de Souza Gomes (em andamento). Dissertação de mestrado: Síntese e aplicação
de esponja de óxido de grafeno/L-cisteína tridimensional como adsorvente em extração em
fase sólida de fármacos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto
Alegre-RS. Orientador: Andreia Neves Fernandes.
29. Rhannanda Coppetti Pivetta (em andamento). Dissertação de mestrado: Contaminantes
de preocupação emergente: determinação de fármacos psicoativos em efluentes e águas
superficiais. UNICAMP, Campinas-SP. Orientador: Susanne Rath.
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30. Rossana Oliveira da Nóbrega (em andamento). Dissertação de mestrado:
Desenvolvimento de novas metodologias analíticas baseadas em imagens digitais e
ferramentas quimiométricas para avaliação de parâmetros de qualidade xaropes
fitoterápicos contendo guaco.UFPB, João Pessoa-PB. Orientador: Mário César Ugulino
de Araújo.
31. Suelly Fernandes da Silva (em andamento). Dissertação de mestrado: Desenvolvimento
de novas metodologias analíticas baseadas em imagens digitais e ferramentas
quimiométricas para avaliação de parâmetros de qualidade em cafés instantâneo. UFPB,
João Pessoa-PB. Orientador: Mário César Ugulino de Araújo.
32. Tarlene Pinheiro Miranda (em andamento). Dissertação de mestrado: Emprego da
eletroextração multifásica e espectroscopia Raman para determinação de corante azul de
metileno em amostras de interesse ambiental. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte-MG. Orientador: Mariana Ramos de Almeida. Coorientador: Ricardo
Mathias Orlando.

66

Ministério da
Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações
APÊNDICE VII
ARTIGOS PUBLICADOS

1. Acevedo, M.; Lima, M. J. A.; Nascimento, C. F.; Rocha, F. R. P. A green and costeffective procedure for determination of anionic surfactants in milk with liquid-liquid
microextraction and smartphone-based photometric detection. Microchemical Journal,
143 (2018) 259-263. DOI: 10.1016/j.microc.2018.08.002.
2. Albuquerque, A.A.; Cavalcanti, C.J.; Soares, C.H.M.; Stragevitch, L.; Pimentel, M.F.
Optimization of the extraction of free fatty acids applied to biodiesel production. Brazilian
Journal of Chemical Engineering, 2 (2018) 327 – 340. http://dx.doi.org/10.1590/01046632.20180352s20160265.
3. Bertoldi, C. F.; Rodrigues, A. G.; Fernandes, A. N. Removal of endocrine disrupters in
water under artificial light: the effect of organic matter. Journal of Water Process
Engineering, 27 (2019) 126-133.
4. Brito, L. R. E.; Braz, A.; Honorato, R. ; Pimentel, M. F.; Pasquini, C. Evaluating the
potential of Near Infrared Hyperspectral Imaging associated with multivariate data
analysis for examining crossing ink lines. Forensic Science International, 298 (2019) 169176. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2019.02.043
5. Campos, R. A.; Patrício, P. R.; Vargas, S. J. R.; da Silva, L. H. M.; Hespanhol, M.C.
Green speciation of iron using aqueous two-phase system. Anais da Academia Brasileira
de Ciências, 90 (2018) 1929 - 1944. 10.1590/0001-3765201820170631
6. Carter, J. A.; Barros, A. I.; Nóbrega, J. A.; Donati, G. L. Traditional calibration methods
in atomic spectrometry and new calibration strategies for inductively coupled plasma
mass

spectrometry.

Frontiers

in

Chemistry,

6

(2018)

Article

504.

DOI

10.3389/fchem.2018.00504
7. Carvalho, M.A.; Talhavini, M.; Pimentel, M.F.; Amigo, J.M.; Pasquini, C.; Alves Jr, S.;
Weber, I.T. NIR hyperspectral images for identification of gun shot residue from tagged
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ammunition.
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