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PROJETO DE PESQUISA
HOUVE ALTERAÇÕES NOS OBJETIVOS E/OU METAS PROPOSTOS?
(X ) SIM ( ) NÃO
O INCTAA expandiu sus atividades de pesquisa em relação a sua proposta inicial em
decorrência do interesse do Ministério da Ciência e Tecnologia e Informação (MCTI) e do
Ministério da Cidadania em desenvolver com o quadro de pesquisadores do instituto dois
temas de seu interesse.
O primeiro está associado à ação emergencial implementada pelo MCTI no
desenvolvimento de tecnologia voltada para estudos relacionados ao problema do
derramamento de óleo que atingiu a costa brasileira no ano de 2019.
Os pesquisadores do INCTAA submeteram uma proposta voltada para atender a três itens
emergenciais:
1-Segurança dos Alimentos: Avaliação e monitoramento do impacto da contaminação por
HPA, BTX e metais pesados de produtos provenientes da pesca e aquicultura
2-Balneabilidade e impactos na saúde da população: Avaliação e monitoramento da
qualidade da água e sedimentos por contaminação por HPA e BTX
3-Controle e remediação: Modelagem, sensoriamento remoto e detecção preventiva de
acidentes com transporte de óleo e combustíveis
O projeto aprovado é apresentado no ANEXO 1 deste relatório.
Para custear o desenvolvimento desta proposta o INCTAA recebeu um aditivo no valor de
R$ 690.550,00, sendo R$ 350.800,00 destinados ao custeio do projeto e o restante
destinados a bolsas de duração de 15 meses (03 DTI A e 03 B e 03 AT – 1A).
A segunda proposta foi submetida sob encomenda do Ministério da Cidadania visando
expandir os estudos de Epidemiologia de Esgoto, desenvolvidos pelo INCTAA há vários
anos, voltado a determinação de drogas ilícitas. A equipe de pesquisadores od INCTAA
coordenada pelo Prof. Fernando Frabriz Sodré liderou a elaboração e submissão desta
proposta. O projeto, que inicialmente visou os estudos epidemiológicos somente no Distrito
Federal, foi expandido para o território nacional, com o envolvimento de um maior número
de pesquisadores do instituto, aproveitando sua

O aditivo ao projeto INCTAA neste caso somou R$ 975.000,00, divididos entre custeio
(775.000,00) e capital (200.000,00).
O projeto aprovado referente a esta ação dos pesquisadores do INCTAA está descrito no
ANEXO 2.
Em conjunto, os dois projetos e aditivos financeiros aprovados exercerão um efeito positivo
nas atividades de pesquisa da rede, ao mesmo tempo que destacam o compromisso do
INCTAA com ações de interesse nacional que necessitam do apoio para a formulação de
políticas publicas e enfrentamento de problemas emergenciais de grande impacto à
sociedade.
Durante primeiro semestre deste 3º. Ano de execução da Fase II do Instituto Nacional de
Ciências e Tecnologias Avançadas suas atividades tiveram continuidade normal e de
acordo com o cronograma e objetivos pactuados durante o workshop realizado no ano de
2018.
Porém, em meados do mês de março de 2020, as atividades de pesquisa foram quase que
totalmente interrompidas devido as medidas de combate a pandemia de CoVID-19 que se
instalou no país. Todas as unidades de ensino e pesquisa paralisaram suas atividades
presenciais e, desta forma, afetaram o desenvolvimento dos projetos, a maioria fortemente
dependente das atividades experimentais desenvolvidas nas unidades.
Desta forma, este relatório descreve basicamente as atividades e seus resultados que
conseguiram ser obtidos em um período entre julho de 2019 e início de março de 2020.
Embora o efeito final da interrupção dos trabalhos na produção acadêmica e tecnológica do
INCTAA ainda não se faça sentir de forma expressiva devido ao pouco tempo decorrido
desde a interrupção das atividades, espera-se no futuro um impacto significativo sobre os
resultados do ano de 2020.
O atraso dos cronogramas de execução das diferentes propostas de pesquisa do INCTAA
irá requerer com certeza a solicitação de extensão da sua vigência pelo prazo em que as
ações de combate à pandemia do CoVID-19 afetarem suas atividades de forma significativa.
No momento, este prazo pode ser estimado como 12 meses.
Além dos problemas gerados pelas ações de combate à pandemia da CoVID-19, o INCTAA
continua a sofrer 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 continuam
afetando seriamente a alocação de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com
reflexos diretos no desenvolvimento dos projetos.
Felizmente, a liberação de recursos de custeio pelo CNPq foi normalizada e os recursos
iniciais e dos aditivos mencionados anteriormente foram disponibilizados até o final do ano
de 2019 e, no caso dos aditivos, em abril de 2020.
Voltamos a afirmar que a classificação dos equipamentos principais solicitados pelo
INCTAA à FAPESP em seu projeto original 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 tenham sido nem ao menos implantados até a
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data deste relatório. Um outro equipamento foi retirado de linha pelo fabricante quando o
processo junto à FAPESP estava finalmente sendo concluído, depois de quase dois anos
de atraso de vido a problemas burocráticos. Em consequência, diversos projetos do
INCTAA dependentes destes equipamentos encontram-se atrasados.
Mesmo com as restrições impostas pelas ações de combate à pandemia do CoVID-19 e
daquelas associadas às bolsas CAPES e importação de instrumentos EMU pela FAPESP,
mencionadas, os projetos associados às diversas vertentes de ação do INCTAA produziram
os resultados descritos a seguir.

I. TEMA DE PESQUISA INCTAA: QUÍMICA AMBIENTAL
I.1. COMPOSTOS EMERGENTES EM ÁGUAS SUPERFICIAIS: FONTES, DESTINO E
ECOTOXICIDADE
Resumo dos trabalhos em andamento e cooperações do grupo:
Os pesquisadores envolvidos neste projeto têm realizado pesquisas na área de
contaminantes emergentes em matrizes ambientais no Brasil, orientando alunos de
mestrado e doutorado. Os projetos envolvem tanto o desenvolvimento de métodos
analíticos como também, técnicas de preparo de amostras e finalmente, estudo destes
contaminantes em matrizes ambientais, assim como o seu destino. Os participantes do
projeto também têm trabalhado com técnicas de tratamento destes contaminantes em
águas, projetos que permeiam o trabalho desenvolvido sob outra coordenação. Nos
trabalhos que vem sendo desenvolvidos, verifica-se um intercâmbio de informações,
colaborações e capacitação de alunos. Visando identificar destacar algumas destas
atividades, abaixo há uma descrição do que os pesquisadores têm feito no tema do projeto,
o qual foi dividido em três partes principais:
Preparo de amostra:
O prof. Pedro Fadini (UFSCAR) está orientando uma dissertação usando extração usando
QuECHERS e microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME) para solos e sedimentos.
A profa. Andrea Fernandes (UFRGS) publicou um trabalho com a utilização de SPE
modificada com grafeno para extração de triclosan em amostras ambientais, na qual está
incluída uma patente sobre a utilização do grafeno.
O prof. Gilberto Abate (UFPR) está trabalhando e orientando alunos de doutorado e
mestrado para a preparação de fases baseadas em vermiculita (VT) e organovermiculita
(OVT) para extração de fármacos e pesticidas em águas. Também tem trabalhado com “stirbar sortive extraction” (SBSE) a base de PET com adsorventes como HLB, VT e OVT para
extração de contaminantes emergentes. Neste período publicou dois artigos sobre o tema
e também possui outros dois escritos para submissão.
O prof. Marco T. Grassi (UFPR) também tem trabalhado com fases sortivas em sistemas
de SBSE, assim como dispositivos do tipo DGT (do inglês, Diffusive Gradients in thin films),
para extração e análise de contaminantes emergentes em matrizes ambientais. O prof.
Grassi publicou um artigo com o sistema SBSE para determinação de atrazina em água.
Desenvolvimento de metodologia de análise e validação:
A profa. Kátia Bichinho (UFPB) está trabalhando no desenvolvimento de sistema
voltamétrico automático para determinação simultânea de pesticidas carbamatos em águas
e alimentos, através de um doutorado. Também está co-orientando com o prof. Mário
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Ungulino, o desenvolvimento de um multianalisador portátil, com conexão USB e Bluetooth,
para análises fotométricas, turbidimétricas, nefelométricas e fluorimétricas, com patente de
invenção depositada em 2019.
A profa. Cassiana Montagner (UNICAMP) orientou uma dissertação de mestrado
desenvolvendo e validando uma metodologia para análise de nitrosaminas em águas
tratadas na região metropolitana de Campinas.
A profa. M. Cristina Canela (UENF) trabalhou na validação de uma metodologia de extração
de HPA em material particulado coletado da atmosfera, através de sonda de ultrassom,
orientando uma dissertação nesta área, tendo um artigo para submissão.
Avaliação de contaminantes no ambiente, destino e toxicidade:
O prof. Pedro Fadini (UFSCAR) está orientando um doutorado na avaliação de
contaminantes emergentes em água de mananciais e esgotos.
A profa. Roberta Urban (UFSCAR) está se dedicando ao estudo de contaminantes na
atmosfera, principalmente em material particulado em suspensão, principalmente na
presença de HPA nestes materiais e sua toxicidade. Orienta um doutorado e um mestrado
neste tema.
A profa. Andrea Fernandes (UFRGS) tem trabalhado com microplásticos no ambiente tanto
na sua análise em sedimentos e águas superficiais, como também no estudo da adsorção
de compostos emergentes nestas matrizes. Estes trabalhos estão sendo realizados por uma
doutoranda e uma mestranda. A profa. Também publicou um artigo sobre o destino de
interferentes endócrinos no ambiente através da degradação solar e vários trabalhos em
congresso internacional no tema de microplásticos e compostos emergentes.
A profa. Cassiana Montagner (UNICAMP) está orientando teses de doutorado que visam a
avaliação da presença de compostos emergentes em águas superficiais, tratadas e de
reuso, incluindo microplásticos. Neste período apresentou vários trabalhos sobre estes
temas em congressos nacionais e internacionais.
A profa. M. Cristina Canela (UENF) orientou uma tese de doutorado que visava avaliar o
destino da atrazina em águas superficiais, considerando os processos de degradação
abiótica (hidrólise e fotólise). Também orientou teses que visavam o tratamento de águas
contendo pesticidas e microrganismos patógenos. Publicou um trabalho a respeito da
qualidade de água de poços rasos na região Norte Fluminense, principalmente com respeito
aos pesticidas.
Outras Atividades voltadas ao Ensino e Divulgação da Ciência e Tecnologia
A maior parte dos participantes da equipe tem sido convidado para ministrar várias
conferencias e palestras sobre o tema deste projeto. Pode-se dizer que a equipe é
referência em discussões sobre contaminantes emergentes em águas e nas questões
ambientais de maneira geral. No entanto, um evento organizado pela profa. Cassiana
Montagner na UNICAMP, IV Escola de Química Ambiental, reuniu vários participantes da
equipe como palestrantes e foi de grande importância para o ensino e divulgação da ciência,
com ênfase nos temas deste projeto.
Recentemente, o grupo do CEFASEII, iniciou uma série de reuniões virtuais que fez com
que a situação atual de pandemia, ajudasse na participação assídua de todos os membros
da equipe. As reuniões estão acontecendo desde o início do mês de abril, semanalmente.
A ideia das reuniões tem sido discutir um projeto em rede que queremos fazer no tema de
Microplásticos. Para tanto, primeiramente, o grupo conheceu os trabalhos que já vem sendo
desenvolvidos por alguns membros da equipe. Neste contexto, nós convidamos o prof.
Walter Waldman (UFSCAR), que é especialista em degradação de polímeros e vem
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recentemente trabalhando com microplásticos e já participou inclusive da Escola de
Química Ambiental. No momento, nós estamos na fase de definição dos locais de
amostragem e protocolos de amostragem e análises para iniciar os trabalhos. Finalmente,
o grupo agora está realizando uma jornada de webinares para divulgação dos trabalhos do
INCTAA no âmbito da Química Ambiental (Happy Hour Virtual do INCTAA), com 6 eventos
semanais desde o dia 19 de julho de 2020.
I.2. ESTAÇÃO PILOTO DA ESTAÇÃO PRODUTORA DE ÁGUA DE REUSO (EPARCAPIVARI II)
Em virtude das medidas restritivas adotadas no combate à epidemia da CoVID-19, as
atividades relacionadas a este projeto não puderam ter prosseguimento no período.
Aguarda-se a liberação do acesso à estação piloto para que seja dado prosseguimento ao
projeto.
I.3. DEMANDA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Destaca-se aqui algumas ações que já foram executadas, que estão em fase de execução,
bem como algumas perspectivas.
O método a ser utilizado para o preparo das amostras já foi desenvolvido, validado e
definido. A próxima etapa será a confecção de um protocolo detalhado, por escrito, a ser
distribuído para as cidades participantes. Este protocolo será acompanhado de vídeos
instrutivos.
A aquisição dos cartuchos de extração já foi realizada, bem como a compra dos demais
materiais necessários à execução dos procedimentos de preparo de amostras. Porém,
aguardamos a entrega de parte destes materiais.
Já se tem o compromisso firmado com as companhias de saneamento das cidades de
Brasília, Campinas, Porto Alegre, Curitiba e Natal. As tratativas com a companhia de
saneamento de São Carlos já estão avançadas.
Além das cidades originais, convidamos colegas pesquisadores de Cuiabá para
participarem do trabalho, sem ônus para o MC, o CNPq ou o INCTAA. As tratativas estão
sendo feitas com a companhia de saneamento deste local.
Foi prevista a importação de três equipamentos: dois amostradores de esgoto e um
equipamento voltado ao preparo das amostras que serão enviadas para análise em Brasília.
Destes, apenas o equipamento preparativo teve o processo de importação iniciado.
Com a alta do dólar, tivemos que priorizar quais equipamentos deveriam ser adquiridos,
pois os recursos financeiros previstos na rubrica de capital não serão suficientes para a
aquisição de todos os equipamentos. Assim, estamos avaliando a aquisição de apenas um
amostrador de esgoto ao invés dos dois previstos.
A pandemia do COVID-19 pode trazer algum atraso no cronograma de amostragem. Temos
trabalhado com a perspectiva de manter o cronograma, já que as amostragens estão
previstas para o segundo semestre. É importante mencionar que esgotos são vetores do
Sars-CoV-2 e isso implica em cuidados redobrados com os estudantes e os demais
profissionais que poderão ficar expostos ao coronavirus durante a amostragem e preparo
das amostras.
Por outro lado, há uma iniciativa de pesquisadores, notadamente da Europa e dos EUA,
para monitorar a distribuição do Sars-CoV-2 em diferentes regiões via análise de esgotos.
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Os primeiros trabalhos evidenciando resultados positivos foram publicados nesta semana
na Holanda. Assim, os integrantes de nossa equipe já estão se articulando para tentar
analisar as amostras de esgoto também para o Sars-CoV-2. Cabe mencionar que este
resultado, se for produzido, acrescentaria um objetivo relevante ao trabalho ao trabalho e
não implicaria em custos adicionais. (Sodré, F. F.; Brandão, C. C. S.; Vizzotto, C. S.;
Maldaner, A. O. Epidemiologia do esgoto como estratégia para monitoramento comunitário,
mapeamento de focos emergentes e elaboração de sistemas de alerta rápido para COVID19. Química Nova, 43 (2020) 515-519. DOI: 10.21577/0100-4042.20170545 ).
I.4 AÇÃO EMERGENCIAL MCTI/INCTAA – DERRAMAMENTO DE ÓLEO
As atividades relacionadas à execução deste projeto foram muito prejudicadas no período,
pois seu início coincidiu com a implantação das medidas restritivas às atividades
presenciais e de isolamento relacionada ao combate da epidemia da CoVID-19.
Até o momento, foram definidos as unidades e os respectivos pesquisadores que irão
participar da execução do projeto, principalmente dos seus objetivos voltados ao
monitoramento de amostras ambientais em locais onde o derramamento de óleo
apresentou-se de forma mais aguda, com contaminação extensa da água costeira e das
praias.
A rede de pesquisadores se distribui se acordo com a Figura I.4.1.

Figura I.4.1. Localização das instituições de ensino e pesquisa que participarão da
execução da proposta INCTAA para a ação emergencial do MCTI relacionada ao
derramamento de óleo.
Além das atividades de monitoramento, os pesquisadores do INCTAA irão desenvolver
metodologias analíticas que poderá contribuir no enfrentamento de novos episódios de
derramamento no futuro. Dentro desta linha, destaca-se o desenvolvimento de método
analítico para atuar in situ na determinação de hidrocarbonetos em água do mar e de
contaminação de areia com óleo empregando espectroscopia no infravermelho próximo
(NIRS) e, para o segundo caso, imagens hiperespectrais no infravermelho próximo (HSINIRS).
Os estudos visando o desenvolvimento de método baseado em HSI-NIRS já foram
iniciados. A Figura I.4.2 permite observar imagens obtidas na região visível e NIR de uma
amostra de areia de praia na qual produziu-se uma contaminação crescente de cima para
baixo com petróleo. A análise por componentes principais (PCA) foi empregada para
identificação dos pixels nos quais a contaminação está presente.
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Figura I.4.2. Imagens obtidas na região visível (esquerda) e formada com os scores da 2ª.
componente obtidos da análise por componentes principais (PCA) da imagem
hiperespectral NIR da mesma areia (esquerda).
A avaliação da sensibilidade do método baseado em HSI-NIRS foi iniciada com resultados
promissores, que permitem afirmar que a análise da arei por HSI-NIRS permite a
identificação de contaminação não visível a olho nu. A Figura I.4.3. mostra os resultados
preliminares do estudo sobre a sensibilidade da técnica.

Figura I.4.3. Imagem formada pelos scores da 2ª. componente da análise por componentes
espectrais (esquerda) e visível (direita). Observa-se que a contaminação por petróleo pode
ser identificada por meio da HSI-NIR mesmo que a imagem visível não permita esta
conclusão.
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II. DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ANALÍTICOS SENSÍVEIS BASEADOS EM
NANOPARTÍCULAS
As propriedades físico-químicas de certos materiais podem ser modificadas em função do
seu tamanho, do macro à nanoescala e a correlação das propriedades do material com seu
tamanho e sua morfologia possibilita o desenvolvimento de excelentes nanomateriais. Um
grupo versátil de nanomateriais com essas características é constituído pelos quantum dots
(QDs) ou pontos quânticos, que são nanocristais semicondutores com dimensões inferiores
a 10 nm.
Devido às suas propriedades ópticas e eletrônicas decorrentes do regime de confinamento
quântico, os QDs têm sido aplicados em muitas áreas de pesquisa como optoeletrônica e
fotônica (dispositivos emissores de luz, lasers, computação quântica, células solares, etc.),
ciências analíticas (biossensores, sensores ópticos e eletroquímicos) e biomedicina
(ferramentas de diagnóstico, marcadores fluorescentes, terapia fotodinâmica, agentes de
contraste para imagens por ressonância magnética, etc.).
Uma nova perspectiva de uso dos QDs, realizada no presente projeto, é na intensificação
de sinais espectrais na região do infravermelho (SEIRA). Para tanto, estão sendo utilizados
selenetos de prata e cobre. Além da aplicação em SEIRA, QDs (CdTe e CdSe) também
estão sendo utilizados no desenvolvimento de métodos analíticos para determinação de
compostos perfluorados (PFCs) em água e, o quantum dot ternário CuInS2 estabilizado
com glutationa (GSH) para determinar curcumina em amostras de açafrão-da-Índia.
Por fim, foi desenvolvido método analítico baseado na aplicação de redes metal-orgânicas
(MOFs) funcionalizadas com oxido de grafeno (GO) em processos de remoção de metais
pesados na água. O trabalho está em fase de escrita para ser submetido em periódico da
área ambiental.
Resultados e resumo das atividades gerais
Os quanta dots de seleneto de prata (Ag2Se – MSA) e cobre (Cu2-xSe - MSA) estabilizados
com ácido mercaptosuccínico (MSA) foram aplicados à intensificação de sinais espectrais
na região do infravermelho. Inicialmente, foi investigado o comportamento espectral do
Ag2Se – MSA em diferentes concentrações (50, 100 and 245 g/mL). Como pode ser
verificado na Fig. 1a, informações espectrais significativas foram obtidas na região espectral
entre 1900 – 900 cm-1 (Fig. 1b), na qual três bandas em 1717, 1578 e 1395 cm -1 atribuídas
ao estiramento ( C=O) de ácidos carboxílicos, estiramento assimétrico (as C=O) e
simétrico (s C=O) dos ânions carboxilatos, respectivamente, são observadas. Na região
em torno de 1380 cm-1 é observada a contribuição de vibrações dos modos de deformação
dos grupos CH2. No caso da auramina 20 g/mL (Fig. 1c), bandas de baixa intensidade são
observadas em 1595 cm-1 e 1375 cm-1, as quais são atribuídas às vibrações de estiramento
do anel aromático e estiramento N-Ph, C–N/ deformação dos grupos CH3, respectivamente.
Como pode ser observado, as intensidades dessas bandas são intensificadas na presença
de Ag2Se–MSA QDs e essa intensificação depende da concentração do QDs.
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(a)

(b)

(c)

Figura II. 1. Espectros IR-ATR de Ag2Se–MSA QDs (50, 100 and 245 g/mL) sedimentados
na região espectral (a) 4000 – 650 cm-1 e (b) 1900 – 650 cm-1. (c) Espectros IR-ATR da
auramina 20 g/mL sem e com Ag2Se–MSA QDs (50, 100 and 245 g/mL).
O efeito SEIRA empregando Ag2Se–MSA (100 g/mL) foi também estudado usando
fucusina, violeta metila 2B, vermelho neutro, rodamina 6G e rodamina B (25 g/mL) sob as
mesmas condições experimentais usadas para auramina. Como pode ser observado na
Figura 2, os sinais espectrais de todos os corantes foram intensificados quando os corantes
foram adsorvidos em Ag2Se–MSA QDs. Além disso, os perfis espectrais obtidos para todos
os corantes/Ag2Se–MSA são similares àqueles na ausência do Ag 2Se–MSA.
Os fatores de intensificação (EF) determinados por meio da razão entre as intensidades de
pico (bandas) com e sem substrato, apresentaram valores entre 1,8 e 10,9 de acordo com
as bandas espectrais e as moléculas dos corantes. Estudos utilizando análise de
componentes principais (PCA) evidenciaram que há uma interação das moléculas de
corantes com os grupos carboxilatos dos QDs de Ag 2Se–MSA. Tal interação pode ser do
tipo  - , ligações de hidrogênio e atração eletrostática. Um artigo com esse estudo foi
submetido e está em fase de resposta aos revisores.
Além dos estudos com os QDs de Ag 2Se–MSA, também foram realizados experimentos
com QDs de Cu2-xSe–MSA, tendo sido obtidos resultados bastante promissores de
intensificação de sinais IR, os quais são apresentados na Figura 3.
Em relação ao trabalho envolvendo o quantum dot ternário CuInS 2 estabilizado com
glutationa (GSH) para determinar curcumina em amostras de açafrão-da-Índia, ainda faltam
alguns testes para finalizá-lo. Espera-se que ao finalizar a situação de pandemia possam
ser realizadas as medidas necessárias para concluir o trabalho.
Dando início a outro trabalho envolvendo quantum dots (QD), pretende-se determinar a
concentração dos compostos perfluorados (PFCs), ácido perfluorooctano sulfônico (PFOS)
e ácido perfluorooctanóico (PFOA) em águas. Os PFCs são substâncias empregadas pela
indústria por suas propriedades de impedir manchas e de serem repelentes à água. Serão
testados QDs (CdTe e CdSe) com diferentes estabilizantes (MPA, MAA, TGA e CA) para
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selecionar o composto mais sensível e análise quimiométrica. O método de detecção
multiplex será baseado na diferente afinidade de QD ao PFOS e PFOA e nas
especificidades da banda de emissão exibida pelos QDs combinados. Os estudos foram
iniciados com os testes dos QD.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura II.2: Espectros IR-ATR de soluções de (a) fucusina, (b) violeta metila 2B, (c)
vermelho neutro, (d) rodamina 6G, e (e) rodamina B (25 g/mL) analisadas sem e com
Ag2Se–MSA QDs (100 g/mL).

Figura II.3: Espectros IR-ATR de soluções de (a) fucusina, (b) violeta metila 2B, (c)
rodamina 6G, (D) rodamina B (25 g/mL) analisadas sem e com Cu 2-xSe–MSA QDs (100
g/mL).

10

III. TEMA DE PESQUISA INCTAA: INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA
O grupo de pesquisa coordenado pelo Prof. Ricardo Orlando da Universidade Federal de
Minas Gerais, Departamento de Química desenvolveu no período diversas atividades
relacionadas a esta linha de pesquisa do INCTAA. Em decorrência, os 5 (cinco) artigos
apresentados a seguir encontram-se ou sob avaliação dos revisores, ou em estágio
avançado para submissão (fase da revisão do inglês para submissão ou em elaboração):
1) Large-volume electric field-assisted multiphase extraction of malachite green from
aqueous samples: A multisample device and method validation. Submetido para Talanta em
30/05/2020.
2) Direct coupling of paper spray mass spectrometry and four-phase electroextraction
sample preparation: development and application examples. Submetido para Analytica
Chimica Acta em 10/06/2020.
3) New system cold fiber-solid phase microextraction by thermoelectric cooling. Em fase de
correção do inglês para submissão.
4) Multiphase extraction assisted by electric fields to increase selective and sensitive in PSMS and LC-MS/MS determination of tricyclic antidepressants in oral fluid. Em fase de
correção do inglês para submissão.
5) Emprego da eletroextração multifásica de ácidos graxos em cerveja e hidromel e
determinação por UHPLC-MS/MS. Em fase de elaboração.
Além dos vários artigos em fase de submissão ou elaboração um protótipo automatizado
de baixo custo está em fase avançada de construção (Figura III.1). Esse protótipo consiste
em um conjunto de eletrodos e suportes sólidos presos uma base que é movimentada por
um eixo Z que consiste em um fuso controlado por um microcontrolador Arduino. A função
desse eixo é posicionar a base de eletrodos e suportes para eletroextração multifásica em
frascos de múltiplas amostras posicionadas abaixo dela. Esse protótipo foi construído com
peças de robótica obtidas no mercado nacional (lojas de hobby em automação) e muitas
delas foram confeccionadas com uma impressora 3D de filamento. Destaca-se que a
impressão das peças utilizadas foi realizada com a impressora Ender 3 Pro adquirida com
recursos do atual projeto INCTAA Fase II.
A construção desse protótipo visa obter um hardware de baixo custo que torne ainda mais
amigável, reprodutível e ágil as eletroextrações. Outro objetivo da construção desse
protótipo é aplica-lo aos diversos desafios de preparo de amostras (analitos e matrizes) dos
membros do INCTAA ajudando-os a superar as limitações das técnicas convencionais
atualmente utilizadas além de contribuir na divulgação de um preparo de amostra pouco
poluente, seletivo, eficiente e que tem demonstrado ser uma vantajosa alternativa para
algumas aplicações.
Os arquivos stl para impressão das peças, assim como a orientação detalhada da
construção do protótipo será disponibilizado nos artigos submetidos e detalhados para
todos os membros do INCTAA que queiram construir um protótipo semelhante.

11

Figura III.1. Protótipo de eletroextração multifásica automatizada que está sendo
desenvolvido.
Ainda na linha de automação e instrumentação do LAQA, grupo de pesquisa coordenado
pelo Prof. Mário César Ugulino de Araújo da UFPB associado ao INCTAA encontra-se em
andamento um extrator piezoelétrico portátil para enzimas, que é um equipamento de fácil
construção, baixo custo de manutenção e consumo de energia. Este extrator está sendo
acoplado a um sistema de análise em fluxo (flow-batch) para a extração enzimática de
catalase em produtos cárneos.
O uso de pontos de carbono (PCs) fluorescente no desenvolvimento de métodos analíticos
têm ganhado evidência nos últimos anos, devido suas propriedades ópticas e facilidade de
síntese. Nesse contexto, está em desenvolvido dois métodos automáticos flow-batch
baseados em pontos de carbono obtidos de produtos naturais. O primeiro método utiliza o
suco de limão e cebola como precursor dos PCs, que foram empregados na determinação
de riboflavina em cervejas e vinhos. O segundo método usa o suco do xiquexique para
obtenção dos PCs, utilizados na determinação de taninos em chás. Ambos os métodos
fazem uso de um espectrômetro portátil para detecção e um LED-UV como fonte de
excitação, ambos acoplados a câmara de mistura de um sistema “flow-batch”.
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.
Neste período, mesmo diante das restrições impostas pela pandemia da CoVID-19,
destacam-se dois trabalhos desenvolvidos e que abordam a determinação da qualidade de
antissépticos baseados em etanol empregados no combate à pandemia.
Os antissépticos baseados na substância ativa etanol, principalmente o álcool gel, se
tornaram de uso compulsório nos dias atuais em todos os locais públicos e nas residências.
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A ANVISA flexibilizou a fabricação destes antissépticos sem sua prévia certificação para
atender o aumento da demanda por estes produtos.
A flexibilização conseguiu atender a demanda. Porém, simultaneamente, muitos produtos
de má qualidade estão sendo vendidos a preços inflacionados. Desta forma, métodos
analíticos rápidos, de uso direto na amostra e de baixo custo são necessários para auxiliar
tanto os pequenos fabricantes que desejam controlar de forma eficaz a qualidade dos seus
produtos, como para permitir a fiscalização dos produtos comerciais.
O grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e os grupos de
pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas em conjunto com os pesquisadores
da Universidade Federal de Viçosa desenvolveram simultanea e independentemente
métodos analíticos baseados em espectroscopia infravermelho (IR) e infravermelho
próximo (NIR) empregando no caso de NIR, instrumentos de menor custo para possibilitar
o controle de qualidade dos antissépticos a base de etanol.
O grupo da UFPE propôs métodos baseados em IR e NIR com instrumento NIR de custo
aproximado de US$ 20.000,00 e os grupos da UNICAMP/UFV propuseram um método
baseado em equipamento de custo de apenas US$ 1.000,00. O trabalho do grupo da UFPE
está publicado on-line como uma comunicação no Journal of the Brazilian Chemical Society
(F. S. Fonseca Jr., L. R. Brito, M. F. Pimentel, L. B. Leal. Determination of ethanol in gel
hand sanitizers using mid and near infrared spectroscopy. J. Braz. Chem. Soc. (2020).
http://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20200115).
O trabalho desenvolvido pelos grupos UNICAMP/UFV realizou uma investigação mais
ampla do uso da tecnologia NIR baseada em instrumento de menor custo, incluindo o
desenvolvimento de um método qualitativo rápido de identificação de não-conformidades e
um estudo de volatilização do etanol de antissépticos com diversas formulações, além de
estudar o efeito de interferentes (principalmente o glicerol) na determinação do teor de
etanol em antissépticos. Este trabalho foi submetido para publicação no Microchemical
Journal (C. Pasquini, M.C. Hespanhol, K. A. M. L. Cruz, A.F. Pereira. Monitoring the quality
of ethanol-based hand sanitizers by low-cost near-infrared spectroscopy).
A Figura IV.1.1 mostra o equipamento empregado pelo grupo UNICAMP/UFV para a
determinação de etanol em antissépticos com base em espectroscopia NIR. A figura IV.1.2
mostra os espectros NIR obtidos na faixa de trabalho do instrumento empregado (900 –
1700 nm) indicando as ocorrências espectrais que podem ser associadas aos teores de
etanol e água nas amostras de antissépticos.
A Figura IV.1.3 mostra que uma análise por componentes principais (PCA) permite a
identificação de amostras fora de especificação em relação ao conteúdo de etanol sem a
necessidade da construção de modelos de regressão para previsão da quantidade de etanol
nos antissépticos. Assim, ações de fiscalização poderiam se promovidas de forma mais
simples e rápida.
A Tabela IV.1.1 mostra um resumo dos resultados quantitativos obtidos pelo grupo
UNICAMP/UFV por meio de modelos baseados em regressão por quadrados mínimos
parciais (PLS), demonstrando que as informações espectrais NIR permitem a construção
de modelos quantitativos capazes de monitorar a qualidade dos antissépticos determinado
com exatidão o teor de etanol nestes produtos. Os resultados obtidos pelo grupo da UFPE
são semelhantes. Uma vez que os resultados foram obtidos de forma independente, eles
constituem, em conjunto, uma certificação da robustez dos métodos baseados em
espectroscopia NIR.
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Figura IV.1.1. Equipamento de baixo custo NIR empregado na determinação de etanol em
antissépticos. Esquerda: espectrofotômetro NanoNIRS fornecido pela Texas Instruments
(US 1.000,00). Esquerda: Célula de amostra para medidas pro transflectância das amostras
de antissépticos.

Unidades arbitrárias

água

etanol

Comprimento de onda / nm
Figura IV.1.2. Espectros NIR pré-tratados (normalização pela área + SNV) de amostras
preparadas de antissépticos preparados contendo etanol na faixa de 40 a 85% (m/m).
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Figura IV.1.3. Esquerda: Scores obtidos pela análise de componentes principais (PCA) de
amostras preparadas de antissépticos a base de etanol com teor do álcool entre 40 e 80 %
(m/m). Direita: projeção das amostras comerciais (em verde) no modelo PLC construído
com as amostras preparadas de antissépticos. As elipses definem as fronteiras das
amostras contendo etanol em teores recomendados pela ANVISA (elipse menor) e teores
aceitáveis de acordo com estudos de eficiência dos antissépticos (elipse maior). As
amostras comerciais identificadas pelas letras a – f contêm etanol em teores menores que
os aceitáveis.

Tabela IV.1.1. Resultados dos modelos de regressão PLS desenvolvidos para a
determinação de etanol em antissépticos.
Características do modelo

Formulação*
F1

F2

40 – 85

40 – 90.5

amostras de calibraçao

8

amostras de validação
no. de fatores PLS

faixa etanol / % (m/m)

RMSECV / % (m/m)
RMSEP / % (m/m)‡
2

R calibration
2

R validation

§

§

†

F3

F1 + F3

40 – 85

40 – 85

10

12

18

8

10

14

16

2

2

2

3

0.45

1.4

0.66

0.71

0.68

1.0

0.83

0.96

0.9989

0.9952

0,9979

0.9961

0.9972

0.9941

0.9952

0.9940

#

* As formulações referem-se àquelas descritas pela ANVISA para antissépticos a base de etanol (Orientações Gerais para
Produção de Formulações Antissépticas Alcoólicas.
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Orienta%C3%A7%C3%B5es+para+produzir+%C3%A1lcool+gel/32af
a23c-8d7b-4615-9f74-d1dc407b1aa3. (accessed 18 May 2020). RMSEC, erro quadrático médio de validação cruzada.
RMSEP, erro quadrático médio de validação.
#
Teores em % (v/v).

O trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisadores da UNICAMP/UFV investigou a taxa
de volatilização do etanol a partir de diversas formulações demonstrando que a
espectroscopia NIR pode auxiliar na investigação do efeito da formulação sobre este
parâmetro relevante para a eficácia do antisséptico. A Figura IV.1.4 mostra os resultados
para 4 formulações estudadas.
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Teor de etanol nomralizado

Tempo/mim

Figura IV.1.4. Variação normalizada do teor de etanol devido à evaporação espontânea à
(22 ± 1) oC de 4 amostras de antissépticos com diferentes formulações. S18 e S19 amostras
comerciais de álcool gel contendo 70 % (m/m) de etanol.
Ambos os trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores do INCTAA demonstraram que as
técnicas IR e NIR podem ser empregadas no monitoramento da qualidade dos antissépticos
de uso obrigatório no combate à epidemia da CoVID-19. O custo dos equipamentos
necessários é muito baixo e permitiria a sua utilização por pequenos fabricantes e poderia
ser empregados para o monitoramento em campo da qualidade de produtos comerciais.
A identificação pelos dois grupos de pesquisadores de uma porcentagem significativa
(~15%) de produtos comerciais fora da especificação indica a necessidade de intensificação
da fiscalização pelos órgãos governamentais.
Estes trabalhos representam uma contribuição relevante do INCTAA considerando o
cenário atual de combate a epidemia da CoVID-19 e constituem exemplos representativos
da missão do INCTAA estabelecida desde a sua fundação e voltada para atender demandas
da sociedade.
Outros trabalhos que merecem destaque desenvolvidos no período dentro da linha forense
de pesquisa do INCTAA são:
- Brito, L. R. E.; Chaves, A. B.; Braz, A.; Pimentel, M.F. Raman hyperspectral imaging and
a novel approach for objective determination of the order of crossing ink lines.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 223 (2019) 117287
– 117290. DOI: 10.1016/j.saa.2019.117287.
- Carneiro, C. R.; Silva, C. S.; Carvalho, M. A.; Pimentel. M.F.; Talhavini, M; Weber, I.
Identification of luminescent markers for gunshot residues: fluorescence, Raman
spectroscopy and Chemometrics. Analytical Chemistry, 91 (2019) 12444 – 12452. DOI:
10.1021/acs.analchem.9b03079.
-Ferreira, G. M. D.; Ferreira, G. M. D.; Maldaner, A. O.; da Silva, L. H. M.; Hespanhol, M. C.
Partitioning of cocaine and its adulterants in aqueous two-phase systems: An alternative
drug identification method. Fluid Phase Equilibria, 506 (2020) 112367. DOI:
10.1016/j.fluid.2019.112367.
- Pereira, J. F. Q.; Pimentel, M.F.; Amigo, J.M.; Honorato, R.S. Detection and identification
of Cannabis sativa L. using near infrared hyperspectral imaging and machine learning
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methods. A feasibility study. Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular
Spectroscopy, 237 (2020) 118385. DOI: 10.1016/j.saa.2020.118385
IV.2. LINHA AGRO:
IV.2.1. Determinação da qualidade de frutos umbu empregando espectroscopia no
infravermelho próximo.
O desenvolvimento de métodos analíticos não destrutivos aplicados ao controle de
qualidade de produtos agrícolas, principalmente aqueles baseados em espectroscopia NIR,
tem sido promovido pelos pesquisadores do INCTAA. No período, destaca-se o trabalho
desenvolvido pelo grupo de pesquisadores da EMBRAPA – Tropical Semi-Árido de
Petrolina, PE (Marques, E.J.N.; Freitas, S.T. Performance of new low-cost handheld NIR
spectrometers for nondestructive analysis of umbu (Spondias tuberosa Arruda) quality. Food
Chemistry, 323 (2020) 126820. DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.126820).
Este trabalho exemplifica os esforços de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia
empreendidos pelo INCTAA com o objetivo de valorização de produtos agrícolas nacionais.
No caso, a qualidade da fruta do umbuzeiro (Spondias tuberosa Arruda), uma espécie nativa
endêmica da região semi-árida do Brasil, foi acessada com o uso de três equipamentos
portáteis espectroscópicos operando na região do infravermelho próximo (NIR).
Estes equipamentos são de baixo custo e visam ser utilizados por produtores diretamente
no campo para controlar a qualidade das frutas que têm sido cada vez mais valorizadas no
mercado nacional e até mesmo no mercado externo. Os parâmetros investigados foram:
matéria seca (DM), sólidos solúveis totais (SS), firmeza da polpa (FF) e cor da fruta (SC).
A figura IV.2.1 retirada da publicação citada anteriormente, mostra os espectros brutos e
pré-tratados por SNV (, do inglês, Standard Normal Variate, variação normal padrão).
Um estudo preliminar realizado pelos autores demonstrou que a penetração da radiação
NIR em diferentes faixas espectrais abrangidas pelos três espectrofotômetros é suficiente
para que os espectros de refletância difusa capturem informações relevantes para a
determinação dos principais parâmetros associados à qualidade dos frutos umbu.
A tabela IV.2.1, também extraída do artigo publicado pelos autores, resume os resultados
obtidos para os três equipamentos investigados na determinação dos parâmetros de
qualidade dos frutos umbu.
O trabalho conclui pela viabilidade do uso dos três equipamentos para o monitoramento da
qualidade das frutas umbu, com resultados semelhantes e estatisticamente indistinguíveis
obtidos para os três equipamentos avaliados.
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Figura IV.2.1. Espectros brutos (A, C e E) e pré-tratados por SNV (B, D e F) obtidos de
umbus pelos três espectrofotômetros empregados.
Tabela IV.2.1. Resumo dos resultados obtidos para a determinação de parâmetros de
qualidade de frutos umbu empregando espectroscopia NIR (extraída de Marques, E.J.N.;
Freitas, S.T. Performance of new low-cost handheld NIR spectrometers for nondestructive
analysis of umbu (Spondias tuberosa Arruda) quality. Food Chemistry, 323 (2020) 126820.
DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.126820)

18

Outros trabalhos desenvolvidos por pesquisadores do INCTAA no período que merecem
destaque relacionados ao tema de desenvolvimento de métodos analíticos aplicados a agro
produtos são:
- Santos, P. M.; Simeone, M. L. F.; Pimentel, M. A. G.; Sena, M. M. Non-destructive
screening method for detecting the presence of insects in sorghum grains using near infrared
spectroscopy and discriminant analysis. Microchemical Journal, 149 (2019) 104057. DOI:
10.1016/j.microc.2019.104057
- Silva, A. F. S.; Rocha, F. R. P. A novel approach to detect milk adulteration based on the
determination of protein content by smartphone-based digital image colorimetry. Food
Control, 115 (2020) 107299. DOI: 10.1016/j.foodcont.2020.107299
- Kawamoto, M.S.; Souza, G.B.; Nogueira, A.R.A. Preparation and evaluation of a new
reference material for macro- and micronutrients in fish feed. Microchemical Journal, (2019)
104027. DOI: 10.1016/j.microc.2019.104027

V. TEMA DE PESQUISA INCTAA: BIODISPONIBILIDADE DE METAIS EM ALIMENTOS
No período compreendido neste relatório, a Profa. Solange Cadore e seu grupo de pesquisa
desenvolveu e validou procedimentos de análise para a determinação de íons inorgânicos
em diferentes matrizes de interesse alimentício, usando técnicas espectroanalíticas (GF
AAS, ICP OES e MIP OES). Foram desenvolvidos estudos in vitro para avaliar o teor total,
o teor bioacessível e biodisponível de elementos químicos, essenciais ou tóxicos, presentes
em diferentes tipos de bebidas e alimentos. Os resultados obtidos são significativos e
permitem uma avaliação nutricional de diferentes tipos de alimentos, incluindo frutas, sucos,
leites, cereais infantis, etc. permitindo uma avaliação mais realista sobre a sua ingestão
visando as necessidades nutricionais para o homem e evitando níveis que afetem a sua
saúde, uma vez que os estudos levam em consideração o que é efetivamente absorvido.
Os experimentos utilizando células do tipo Caco-2 mostram uma baixa biodisponibilidade
de íons inorgânicos no homem. É fato que esses resultados dependem de técnicas
analíticas com alta sensibilidade, as quais nem sempre estiveram à disposição dos
pesquisadores que trabalham nesta linha de pesquisa, mostrando que estudos mais
aprofundados são necessários para determinar a biodisponibilidade dos elementos.
Relacionados a este tema, foram apresentados 02 trabalhos em eventos científicos
internacionais (Painel) e 02 em evento nacional (Painel). Foram publicados 02 artigos dentre
os quais se destaca:
-Sanches, V. L.; Cadore, S.; Peixoto, R. R. A.; Phosphorus and Zinc are Less Bioaccessible
in Soy-based Beverages in Comparison to Bovine Milk. Journal of Functional Foods, 65
(2020) 103728. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jff.2019.103728
Em andamento, com trabalhos relacionados a este tema, estão 02 Dissertações de
Mestrado e 05 Teses de Doutorado.
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HOUVE ALTERAÇÕES NO CRONOGRAMA ORIGINAL? ( ) SIM ( X ) NÃO
Neste momento pode-se afirmar com certeza que o cronograma inicial decidido no ano de
2018 não poderá ser mantido em virtude das ações restritivas de acesso aos laboratórios
de pesquisa e demais atividades necessárias à execução dos projetos em andamento pelos
pesquisadores do INCTAA. Aguarda-se a oportunidade de solicitação de extensão de
vigência do projeto.

HOUVE PROBLEMAS E/OU DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROJETO?
( X ) SIM ( ) NÃO
Em caso positivo indicar quais foram:
Em primeiro lugar, a execução dos projetos foi dificultada em vista das ações justificáveis
de combate à pandemia da CoVID-19, que restringiu o acesso aos laboratórios e as
atividades presenciais necessárias ao andamento dos projetos.
Continuamos com as dificuldades já manifestadas em relação à CAPES que ainda está
adotando critérios limitadores 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.
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.

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
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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. Estes mecanismos assumiram uma relevância sem precedente
em virtude das restrições às atividades presenciais impostas pelo combate à pandemia da
CoVID-19.
Ao mesmo tempo, estas restrições geraram a oportunidade de uso mais amplo das
tecnologias de comunicação à distância. Assim, o grupo de pesquisadores em química
ambiental do INCTAA iniciou uma atividade na web denominada de Happy Hour Virtual do
INCTAA. Para isso, o INCTAA mantém um canal no YouTube, pelo qual são veiculadas as
palestras e seminários ministrados pelos pesquisadores do INCTAA que adotam uma
linguagem mais acessível ao grande público. As palestras e seminários são gravados e
encontram-se permanentemente disponíveis na internet. Assim a divulgação das suas
ações e resultados de pesquisa passaram a ser divulgadas para o grande público. Os
resultados iniciais têm-se revelado muito expressivos com uma assistência superior a 100
pessoas em média por sessão ao vivo que ocorrem às sextas-feiras.
O canal pode ser acessado no endereço abaixo, onde as seis apresentações que já
ocorreram podem ser acessadas:
https://www.youtube.com/channel/UCzo8dVn2Qj9McxGRNKUOfjA

A nova página do INCTAA 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, as visitas não ocorreram a partir da metade do mês de março de 2020.
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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. Estes fatos precisam ser mencionados até o final
desta proposta, pois afetarão significativamente os objetivos de longo prazo do instituto.
O aporte de recursos recebidos em virtude de duas ações pontuais implementadas no
período não exerce efeito significativo sobre o projeto em geral, uma vez os recursos se
destinam às atividades específicas dos projetos e objetivos associados aquelas ações.
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.
Estes problemas foram agravados no período após o mês de março devido aos efeitos da
pandemia.
A CAPES continua adotando 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 continuam a ser tomadas.
Somam-se à essas dificuldades, aquelas decorrentes das medidas de combate a

epidemia da CoVID-19 que restringiu as atividades necessárias à execução dos
projetos de pesquisa a partir da metade do mês de março de 2020.
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
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RESULTADOS OBTIDOS

COMENTE OS 3 (TRÊS) PRINCIPAIS RESULTADOS CIENTÍFICOS
TECNOLÓGICOS OBTIDOS NO PERÍODO (01/07/2019 – 30/06/2020) PARA:

E/OU

A – PESQUISA:
O INCTAA encontra-se no 10º. ano de vigência ininterrupta. No período referente a este
relatório diversos projetos foram concluídos, gerando resultados relevantes. A seguir são
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 e do controle de
qualidade de produtos comerciais:
Os métodos analíticos desenvolvidos pelos pesquisadores do INCTAA baseados em
espectroscopia NIR realizada com instrumentos de baixo custo se destacam em virtude da
pandemia da CoVID-19. Estes métodos permitem atestar de forma rápida e direta a
qualidade dos antissépticos formulados com base em etanol largamente empregados no
combate a pandemia.

- F. S. Fonseca Jr., L. R. Brito, M. F. Pimentel, L. B. Leal. Determination of ethanol in gel
hand sanitizers using mid and near infrared spectroscopy. J. Braz. Chem. Soc. (2020).
http://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20200115).
- C. Pasquini, M.C. Hespanhol, K. A. M. L. Cruz, A.F. Pereira. Monitoring the quality of
ethanol-based hand sanitizers by low-cost near-infrared spectroscopy. Submetido
para publicação.
Estes dois artigos exemplificam a atuação do INCTAA na área forense e de controle de
qualidade de produtos comerciais, para as quais ele desenvolve métodos analíticos para
coibir fraudes e auxiliar na coleta de provas em cenas de crime.
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A2. Desenvolvimento de instrumentação analítica

Paiva, E. M.; Ribessi, R. L.; Pereira, C. F.; Rohwedder, J. J. R. Low-frequency Raman
spectrophotometer with wide laser illumination on the sample: A tool for
pharmaceutical analytical analysis. Spectrochimica acta part A-molecular and
biomolecular spectroscopy, 228 (2019), 117798. DOI: 10.1016/j.saa.2019.117798
Este artigo consolida a iniciativa dos pesquisadores do INCTAA na linha de
desenvolvimento de instrumentação analítica moderna e que possibilita o desenvolvimento
de novos métodos dedicados a solução de problemas de interesse acadêmico e da
sociedade.
A3. Preparação de material de referência

Kawamoto, M.S.; Souza, G.B.; Nogueira, A.R.A. Preparation and evaluation of a new
reference material for macro- and micronutrients in fish feed. Microchemical Journal,
(2019) 104027. DOI: 10.1016/j.microc.2019.104027
O desenvolvimento e produção de materiais de referência empregados no desenvolvimento
e validação de métodos analíticos constitui um dos temas de pesquisa do INCTAA desde o
início da sua atuação. A deficiência brasileira em suprir este tipo de material causa reflexos
negativos na comercialização e principalmente na exportação de produtos brasileiros.
Este artigo publicado no período referente a este relatório demonstra a capacitação dos
pesquisadores do INCTAA, Dra. Ana Rita A. Nogueira e Gilberto B. Souza da EMBRAPA –
Pecuária Sudeste de São Carlos – SP, que produziram o material para possibilitar a
validação de métodos analíticos dedicados a análise de metais em rações empregadas em
piscicultura, um importante segmento econômico do agronegócio. Tal análise é relevante
pois assegura a administração de quantidades de micronutrientes adequadas ao
desenvolvimento dos peixes, evitando a contaminação pelo seu excesso.
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B – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS:
B1. Cursos e mini-cursos ministrados pelos pesquisadores do INCTAA
- Nóbrega, J. A. Microwave-Assisted Sample Preparation for Trace Elemental Analysis:
Think Blank and Go Green. 2020 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Tucson,
EUA. (Minicurso, 4 h, 12/Janeiro/2020)
- Simeone, M.L.F.; Malegori, C.; Aquino, F. Curso The Unscrambler-X. Análise multivariada
de dados. Realização Embrapa Milho e Sorgo e Embrapa Informática. Campinas – SP, 40
horas. Período: 28/11/2019 a 01/11/2019. Número de participantes: 25. (Curso)
- Raimundo Jr, I. M. Sensores opto-químicos: fundamentos e aplicações ambientais,
industriais e biológicas”, Curso de Pós-Graduação ministrado na Universidade de La
Republica (Montevideo, Uruguai), no âmbito do Programa de Escala Docente (AUGM), de
21 de setembro a 2 de outubro de 2019, 30 horas.
- Korn, M. A Estatística e a Experiência no Controle de Qualidade de Dados Laboratoriais.
In: V Simpósio de Química e Biotecnologia, 2019, Maceió - Alagoas, Brasil (Minicurso)
- Cunha, C.O. Reaproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar na remoção de corantes
têxteis em solução aquosa. In: IV Encontro de Química, 2019, João Pessoa-PB, Brasil
(Apresentação: mini-curso de curta duração).
- Brito, A.M.S.S, Silva, I. D. Título: técnicas de caracterização e processamento de dados
aplicados a materiais poliméricos e formação de alunos de graduação e pós-graduação. In:
Encontro Pedagógico do IF Sertão campus Serra Talhada, 31 de janeiro de 2020, Serra
Talhada-PE, Brasil (Minicurso).
B2. Eventos científicos organizados
- Montagner, C., Rath, S. Guimarães, J.R., Fostier, A. Evento: IV Escola de Química
Ambiental. Instituto de Química, UNICAMP, 22-26 de Julho de 2019. Website:
https://iveqaiqunicamp.wixsite.com/iveqa. (Organização de Evento).
- Nomura, C.S.; Takeshita, J. Y.; Naozuka, J.; Gaubeur, I. Oliveira, P.V.; XII Workshop sobre
preparação
de
amostra
(Vídeo
de
divulgação):
https://www.youtube.com/watch?v=EjlpiQWt9-I&t=44s

B3. Formação de Formação de 25 mestres e 17 doutores orientados pelos pesquisadores
do INCTAA.

C – TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA:
Nada consta no período.
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D – EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA:
D1. Livros e Capítulos de livros educacionais e de divulgação da ciência e tecnologia:
- Cordeiro, C. L. S.; Silva, F. L. C.; Sousa, F. R.; Nobre, M. D. F.; Medeiros, P. V. C.; Lima,
V. H. A.; Ribeiro, L. P. D. Rio Pacoti no trecho Redenção e Aracape. In: Lívia Paulia Dias
Ribeiro; Hudson Pimentel Nogueira; Arlindo Pereira Nogueira. (Org.). A química
desenvolvendo o maciço de Baturité: agricultura, ensino e meio ambiente. 1ed.Curituba:
Editora CRV Ltda, 2020, v. 1, p. 21-34. (Capítulo de Livro)
- Costa, H. P.; Lima, L. A.; Ribeiro, L. P. D. Manifestações culturais afro-brasileiras e o uso
sustentável de plantas medicinais: levantamento de pesquisas na Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab). In: Antônio Roberto Xavier,
Meiriane da Silva Pinheiro; Luís Felipe Sá Pereira. (Org.). Sociobiodiversidade,
Desenvolvimento Sustentável E Sustentabilidade: Experiências, Limites e Possibilidades.
1ed.Fortaleza: Gráfica e Editora Imprece, 2020, v. 1, p. 115-130. (Capítulo de Livro)
- Costa, H. P.; Nogueira, A. P.; Oliveira, J. S.; Medeiros, P. V. C.; Aguiar, M. I.; Ribeiro, L.
P. D. Uso Da Espectroscopia No Infravermelho. In: Lívia Paulia Dias Ribeiro; Hudson
Pimentel Costa; Arlindo Pereira Nogueira. (Org.). A química desenvolvendo o maciço de
Baturité: agricultura, ensino e meio ambiente. 1ed.Curitiba: Editora CRV Ltda, 2020, v. 1, p.
87-104. (Capítulo de Livro)
- Dias, B.; Silva, F. L. C.; Aires, F. I. S.; Oliveira, J. S.; Manuek, M. N. B.; Medeiros, P. V. C.;
Nogueira, A. P.; Menezes, E. A.; Ribeiro, L. P. D. Conhecendo o café do Maciço de Baturité.
In: Lívia Paulia Dias Ribeiro; Hudson Pimentel Costa; Arlindo Pereira Nogueira. (Org.). A
química desenvolvendo o maciço de Baturité: agricultura, ensino e meio ambiente,.
1ed.Curitiba: Editora CRV Ltda, 2020, v. 1, p. 35-48. (Capítulo de Livro)
- Fernandes, L. J.; Santos, F. R.; Medeiros, E. L.; Zuliani, D. Q.; Aguiar, M. I. ; Ribeiro, L. P.
D.. Conhecendo os solos de produção de café e banana. In: Lívia Paulia Dias Ribeiro;
Hudson Pimentel Costa; Arlindo Pereira Nogueira. (Org.). A química desenvolvendo o
maciço de Baturité: agricultura, ensino e meio ambiente. 1ed.Curitiba: Editora CRV Ltda,
2020, v. 1, p. 49-64. (Capítulo de Livro)
- Galvão, R.K, H.; Araújo, M.C.U. Soares, F.C.S.; Linear Regression Modeling: Variable
Selection. Comprehensive Chemometrics: Chemical and Biochemical Data Analysis. p.249293, 2ª edição, 2020.
- Lautenschläger, W.; Nóbrega, J. A.; Bizzi, C.; Carnaroglio, D.; Colnaghi, G. Sample
Preparation for Elemental Analysis: from Evolution to Revolution. Sorisole, BG, Itália.
Milestone, 2020 (Livro – ISBN 978-88-96006-37-5)
- Mantovani, E. C.; Simeone, M. L. F.; Parrella, R. A. da C.; Oliveira, A. C. de; Pimentel, M.
A. G. Alternativas preliminares de processamento do sorgo biomassa, visando a redução
do teor de umidade da massa colhida para obtenção da maior eficiência energética. Sete
Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2019. 30 p. (Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa
e
Desenvolvimento,
195).
Disponível
em:
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/209861/1/bol-195.pdf
- Pereira, A. S.; Lima, K. R.; Silva, F. L. N.; Melo, R. G.; Ribeiro, L. P. D. Objetos De
Aprendizagem Para O Ensino De Química. In: Lívia Paulia Dias Ribeiro; Hudson Pimentel
Costa; Arlindo Pereira Nogueira Curitiba. (Org.). A química desenvolvendo o maciço de
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Baturité: agricultura, ensino e meio ambiente. 1ed.Curitiba: Editora CRV Ltda, 2020, v. 1, p.
65-69. (Capítulo de Livro)
- Ribeiro, L. P. D.; Nogueira, A. P.; Costa, H. P. A Química desenvolvendo o Maciço de
Baturité. 1ª Ed. Curitiba: CRV, 2020. (Organização de Livro)

- Rocha, F. R. P.; Melchert, W. R.; Reis, B. F. Flow analysis: a powerful tool for Green
analytical chemistry. In: Challenges in Green Analytical Chemistry: 2nd Edition, de
la Guardia, M.; Garrigues, S. Eds, Cap. 6, Royal Society of Chemistry, 2020.
- Simeone, M. L. F.; Oliveira, P. A. De; Canuto, K. M.; Parrella, R. A. Da C.; Damasceno, C.
M. B.; Schaffert, R. E. Caracterização de genótipos de sorgo biomassa para bioenergia. In:
VOIGT, C. L. (Org.). Impactos das tecnologias na engenharia química. Ponta Grossa: Atena,
3 (2019) 85-89. DOI 10.22533/at.ed.31919010412
- Simeone, M. L. F.; Ribeiro, M. R.; Trindade, R. dos S. Espectroscopia no infravermelho
próximo e análise discriminante por quadrados mínimos parciais como método alternativo
para a seleção de sementes haploides de milho. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo,
2019. 19 p. (Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 200).
Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/207606/1/bol-200.pdf.
- Badaró, A.T.; Pasquini, C.; Barbin, D.F. Food Quality and NIR Spectroscopy in the Omics
Era.
In
Elsevier
Reference
Collection
in
Food
Science,
e-book.
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.22849-7

D2. Artigos de revisão e educacionais publicados:

- Silva, C. S.; Braz, A.; Pimentel, M.F. Vibrational Spectroscopy and Chemometrics
in Forensic Chemistry: Critical Review, Current Trends and Challenges. Journal of
the Brazilian Chemical Society, 30 (2019) 2259 – 2290. DOI: 10.21577/01035053.20190140
- Sodré, F. F.; Brandão, C. C. S.; Vizzotto, C. S.; Maldaner, A. O. Epidemiologia do esgoto
como estratégia para monitoramento comunitário, mapeamento de focos emergentes e
elaboração de sistemas de alerta rápido para COVID-19. Química Nova, 43 (2020) 515-519.
DOI: 10.21577/0100-4042.20170545

D3. Eventos educacionais em ciência e tecnologia organizados por pesquisadores do
INCTAA e apoiados pelo instituto:
- I Jornada Virtual da SBQ-PB: Química no combate à COVID-19: protagonismo das
Universidades Públicas do Nordeste. 15 a 19 de junho de 2019. UFPB.
- Brito, A. M.S. S, Gaião, E. N. In: Feira de profissões Unidade Acadêmica de Serra Talhada
(UAST)-UFRPE. Novembro de 2019, Serra Talhada-PE, Brasil (Divulgação científica).
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- Brito, A. M.S. S.; Divulgação científica. In: IV Feira de ciências, Tecnologia e Inovação (IV
FECITI), Escola Dário Gomes de Lima, Fátima-Flores-PE. Dezembro de 2019,
Fátima/Flores-PE, Brasil) (Divulgação científica).

- Brito, A.M.S.S. Pedagogia de projetos e interdisciplinaridade. In: Encontro Pedagógico do
IF Sertão campus Serra Talhada, 27 de janeiro de 2020, Serra Talhada-PE, Brasil (Mesaredonda)

- Lopes, G. Evento: I Workshop Cearense em Química Analítica e em Físico-Química, 2019,
Fortaleza-CE (Organização de evento regional).
- Pontes, L. F. B. L.; Bichinho, K. M. Evento: I Workshop de Pesquisa em Química da UFPB.
(Organização de Evento)
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- Pontes, L. F. B. L.; Bichinho, K. M. Evento: II Workshop de Ensino de Química da UFPB.
(Organização de Evento)
- Pontes, L. F. B. L.; Bichinho, K. M. Evento: VI Encontro de Química da UFPB. (Organização
de Evento)

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 e
espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) e no uso de novos equipamentos portáteis
e de baixo custo para análises de interesse do setor forense e industrial/comercial brasileiro,
visando a avaliação de cenas de crime, identificação de fraudes e falsificações, e controle
de qualidade de produtos industrializados. Impacto: disponibilização de métodos
modernos, rápidos 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. Desenvolvimento de materiais de referência para certificação de métodos e laboratórios
analíticos. Impacto: Estes materiais são imprescindíveis para a qualificação de laboratórios
nacionais e métodos analíticos desenvolvidos no Brasil e que muitas vezes estão envolvidos
na certificação de produtos de exportação sujeitos a regras internacionais que
regulamentam os teores de contaminantes orgânicos e inorgânicos permitidos em
agroprodutos.
A3. Disponibilização 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 de 25 mestres e 17 doutores orientados pelos pesquisadores do INCTAA em
diversos centros de pesquisa e ensino participantes do instituto.
B2. – Curso -Simeone, M.L.F.; Malegori, C.; Aquino, F. Curso The Unscrambler-X.
Análise multivariada de dados. Realização Embrapa Milho e Sorgo e Embrapa
Informática. Campinas – SP, 40 horas. Período: 28/11/2019 a 01/11/2019. Número de
participantes: 25.
B3. Korn, M. A Estatística e a Experiência no Controle de Qualidade de Dados
Laboratoriais. In: V Simpósio de Química e Biotecnologia, 2019, Maceió - Alagoas, Brasil
(Minicurso)
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C – TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA:
Nada consta no período.

D – EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA:
D1. Ações desenvolvidas no período 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. Entrevistas concedidas para a grande mídia pelos pesquisadores do INCTAA sobre
temas em desenvolvimento pelo instituto:
- Fernandes, A. N.; Santos, J. F. L. Óxido de grafeno para remoção de contaminantes
aquáticos. Entrevista para UFRGS TV, Porto Alegre - RS (Entrevista).
- Fernandes, A. N.; Soares, R. M. D. Microfibra para remoção de contaminantes
emergentes. Entrevista para UFRGS TV, Porto Alegre - RS (Entrevista).
- Sodré, F. F. A partir do esgoto, universidade mede consumo de drogas em Brasília. In:
SBT Brasil, 2019, Brasil. (Entrevista)
- Sodré, F. F. Caesb usa esgoto para analisar consumo de drogas. In: Agência Brasília,
2020, Brasil. (Entrevista)
- Sodré, F. F. Coronavírus: análise de esgotos do DF pode ajudar a entender disseminação.
In: Correio Braziliense, 2020, Brasil. (Entrevista)
- Sodré, F. F. Coronavírus: pesquisadores da UnB vão analisar esgoto no DF para monitorar
avanço da infecção. In: G1, 2020, Brasil. (Entrevista)
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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
métodos analítico baseado em equipamentos NIR portáteis para serem colocados ou empregados no local de
venda de frutas e tecidos e fármacos 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,
bem como para suplementos alimentícios, como ômega-3. 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. Recentemente esta linha de pesquisa desenvolveu
métodos analíticos para possibilitar a certificação da qualidade de álcool gel, produto empregado como
antisséptico no combate à pandemia da CoVID-19.

Nanomateriais para química analítica
As propriedades físico-químicas de certos materiais podem ser modificadas em função do seu tamanho, do
macro à nanoescala e a correlação das propriedades do material com seu tamanho e sua morfologia possibilita
o desenvolvimento de nanomateriais com propriedades singulares. Os pesquisadores do INCTAA exploram
estas características dos nanomateriais para atingir seus objetivos voltados para o desenvolvimento de novos
métodos analíticos.
Um grupo versátil de nanomateriais com essas características é constituído pelos quanta dots (QDs) ou pontos
quânticos, que são nanocristais semicondutores com dimensões inferiores a 10 nm. Devido às suas
propriedades ópticas e eletrônicas decorrentes do regime de confinamento quântico, os QDs têm sido aplicados
em muitas áreas de pesquisa como optoeletrônica e fotônica (dispositivos emissores de luz, lasers, computação
quântica, células solares, etc.), ciências analíticas (biossensores, sensores ópticos e eletroquímicos) e
biomedicina (ferramentas de diagnóstico, marcadores fluorescentes, terapia fotodinâmica, agentes de contraste
para imagens por ressonância magnética, etc.).
Uma nova perspectiva de uso dos QDs, consiste na intensificação de sinais espectrais na região do
infravermelho (SEIRA). Para tanto, estão sendo utilizados selenetos de prata e cobre. Além da aplicação em
SEIRA, QDs (CdTe e CdSe) também estão sendo utilizados no desenvolvimento de métodos analíticos para
determinação de compostos perfluorados (PFCs) em água e, o quantum dot ternário CuInS2 estabilizado com
glutationa (GSH) para determinar curcumina em amostras de açafrão-da-Índia.
Materiais magnéticos nanoestruturados sintetizados foram testados para a adsorção de estrogênios (estrona,
estradiol, etinilestradiol e estriol) em águas e quantificados por HPLC-DAD, apresentando percentual de
extração superior a 80%. Após os estudos de dessorção, observaram-se percentuais de recuperação baixos
para fins quantitativos, porém indicando que os materiais funcionalizados com o grupo hexadecil, de custo
inferior ao octadecil, apresentam resultados satisfatórios para finalidade de remoção desses contaminantes em
matrizes aquosas.
Paralelamente, foram sintetizadas quatro diferentes nanofibras para estudos comparativos de remoção de
hormônios, constituídas de ácido polilático, polibutiraro, policaprolactona e poliamida, ainda em fase inicial de
estudos. Outro estudo realizado contemplou a síntese, caracterização de aplicação de pontos de carbono da
para-fenilenodiamina para determinação de cromo(III) em suplemento alimentar.
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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 ANEXOS)
TIPO

SOFTWARE
PATENTES (ANEXO 3)
PRODUTOS
PROCESSOS
PRODUÇÃO ARTÍSTICA (ESPECIFICAR)
OUTROS (ESPECIFICAR):
ARTIGOS PUBLICADOS NO PERÍODO (ANEXO 4)

QUANTIDADE

12
72

B – INDICADORES DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA
TIPO

QUANTIDADE

-

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

Cursos, Disciplinas e Treinamentos (ANEXO 5)
Eventos Realizados (ANEXO 6)
Teses de Doutorado Concluídas (ANEXO 7)
Dissertações de Mestrado Concluídas (ANEXO 8)
Palestras e Seminários (Nacionais e Internacionais)
Proferidos pelos Pesquisadores do INCTAA (ANEXO9)
Participação em Congressos (ANEXO 10)
Livros
Capítulos de livros (ANEXO 11)

QUANTIDADE

09
09
17
25
23
28 nacionais 42 internacionais
14

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. Além
disso, as atividades programadas pelo INCTAA e as notícias relacionadas ao seu programa
podem ser encontradas nesta página.
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.
Canal do INCTAA no YouTube: Neste canal recentemente inaugurado e de acesso livre,
encontram-se os vídeos produzidos pelos pesquisadores do INCTAA e divulgados ao vivo
nas sextas feiras (Happy Hour do INCTAA) e gravados, abordando temas relacionados as
suas linhas de pesquisa. Os assuntos são apresentados em uma linguagem acessível,
permitindo a divulgação pública dos resultados.
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COMENTE AS PRINCIPAIS MELHORIAS IMPLANTADAS NAS INSTALAÇÕES
FÍSICAS DA SEDE E DOS LABORATÓRIOS ASSOCIADOS AO INSTITUTO, COMO
ADAPTAÇÕES FÍSICAS, EQUIPAMENTOS, ETC.:

Nada consta no período.

HOUVE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS INCT’s: ( ) SIM ( X ) NÃO
EM CASO POSITIVO COMENTAR:

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, ICP OES, ICP-MS, 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 terceiro ano de atuação do INCTAA em sua fase II, entre
01/julho/2019 – 30/junho/2020. Neste período, os pesquisadores do INCTAA continuaram
a desenvolver as atividades destinadas a cumprir sua missão e geraram resultados
expressivos em termos de desenvolvimento de todos os aspectos modernos 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, devido às restrições
impostas pela epidemia da CoVID-19.
A produção científica e tecnológica expressiva e de qualidade gerada pelo INCTAA no
período pode ser aferida consultando-se os ANEXOS 3 e 4 deste relatório.
Os resultados registrados neste relatório ainda são consequência dos trabalhos
desenvolvidos antes da pandemia da CoVID-19. Acredita-se que nos próximos anos, além
dos problemas burocráticos associados aos equipamentos EMU, restrições ao
financiamento de custeio, material permanente e contingenciamento de bolsas de pósgraduação, as atividades sejam comprometidas pelas restrições impostas pelo combate à
epidemia da CoVID-19. A alta do dólar americano e as consequências econômicas da
pandemia deverão causar impacto direto no financiamento e, em consequência, no
desempenho do instituto.
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Os diversos grupos de pesquisa que constituem o INCTAA mantêm um nível de
colaboração significativa no desenvolvimento dos temas associados à missão do instituto.
O grupo de pesquisadores que se dedica a área da Química Ambiental serve de exemplo
de atuação colaborativa. Neste próximo ano, espera-se promover de forma mais intensa e
abrangente estas colaborações. Porém, outros grupos encontram dificuldades em promover
uma colaboração mais estreita. Para tentar aumentar o grau de colaboração entre os
pesquisadores do INCTAA, o seu comitê gestor do INCTAA está planejando a elaboração
de chamadas de indução para atividades de pesquisa que o comitê julga ser relevante para
o desenvolvimento do INCTAA, definindo a priori as especialidades necessárias para a sua
implementação e agrupando os pesquisadores para a sua execução. Espera-se que esta
nova forma de induzir as colaborações entre os pesquisadores do INCTAA produza
resultados relevantes e incremente ainda mais o desempenho em rede do instituto.
Continua-se a esperar que as políticas de financiamento da pesquisa voltem a se normalizar
o mais rapidamente possível após a pandemia para que não haja um comprometimento
irreversível de um esforço agora de mais de 10 anos dedicados ao desenvolvimento de uma
rede de pesquisadores nacionais produtiva e de excelência na área da Química Analítica.

LOCAL E DATA:

Campinas, 23 de julho de 2020.

ASSINATURA: /
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ANEXO 1
Proposta emergencial do INCTAA para o
Programa Ciência do Mar
O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologias Analíticas Avançadas (INCTAA) com
base em sua missão, na expertise do seu quadro de pesquisadores e na sua
abrangência nacional, que inclui estados afetados pelo derramamento de petróleo,
propõem atuar junto ao Programa Ciência do Mar nas seguintes áreas
1-Segurança dos Alimentos: Avaliação e monitoramento do impacto da contaminação
por HPA, BTX e metais pesados de produtos provenientes da pesca e aquicultura
2-Balneabilidade e impactos na saúde da população: Avaliação e monitoramento da
qualidade da água e sedimentos por contaminação por HPA e BTX
3-Controle e remediação: Modelagem, sensoriamento remoto e detecção preventiva
de acidentes com transporte de óleo e combustíveis

Plano de trabalho
1-Segurança dos Alimentos: Avaliação e monitoramento do impacto da contaminação
por HPA, BTX e metais pesados de produtos provenientes da pesca e aquicultura.
Emergencialmente serão obtidas amostras de produto da pesca e aquicultura
nos principais locais onde houve o aparecimento de petróleo de origem desconhecida
para realizar rastreamento (screening) de HPA, BTX e metais.
Em paralelo, irá se realizar análises de metais em amostras do petróleo coletado
nas praias atingidas pelo derramamento, visando identificar quais seriam os elementos
prioritários (passíveis de causarem contaminação nos produtos de pesca e aquicultura)
para se focalizar emergencialmente na sua análise. Também, irá se avaliar a
composição orgânica do petróleo com o mesmo intuito de focalizar as análises
emergenciais em compostos orgânicos passíveis de contaminar os produtos e a água.
As análises de triagens serão realizadas utilizando protocolos já desenvolvidos
e empregados por pesquisadores do INCTAA na determinação destes analitos em
tecidos de peixes e camarão. Estes resultados irão fornecer uma avaliação preliminar
do impacto causado pelo derramamento de óleo fornecendo subsídios para um
planejamento amostral mais detalhado, definindo as espécies a serem analisadas e
locais prioritários, bem como a periodicidade das coletas.
Com base nos resultados da triagem será elaborado um planejamento amostral
visando definir a frequência e as regiões de coleta. (Inseri esta frase).
O resultado deste monitoramento servirá para avaliar a extensão do impacto
causado pelo derramamento de óleo sobre os produtos de relevância econômica
regional.
2-Balneabilidade e impactos na saúde da população: Avaliação e monitoramento
da qualidade da água e sedimentos por contaminação por HPA e BTX.
Assim como no caso das amostras de produto da pesca e aquicultura, as amostras
de águas e sedimentos serão avaliadas quanto as possíveis contaminações por HPA e
BTX causadas pelo derramamento de petróleo seguindo o mesmo procedimento e
cronograma descrito a seguir.
Além desse monitoramento, serão também avaliados o uso de sensores de
baixo custo que permitam a análise in loco de HPA e BTX em amostras de águas. Os
resultados das análises de água realizadas pelas técnicas e métodos de laboratório
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servirão também para subsidiar a avaliação dos sensores de baixo custo. Estes
sensores foram desenvolvidos por pesquisadores do INCTAA, os quais detém a autoria
da patente (“Dispositivo sensor óptico com fase sensora de silicona para a determinação
de hidrocarbonetos, INPI PI 0502311, depósito 21/06/2005, concessão 14/11/2017,
Silicone sensing phase for detection of aromatic hydrocarbons in water employing nearinfrared spectroscopy, Analytical Chemistry 77 (2005) 72-77). São sensores de
baixíssimo custo que acoplados a instrumentos portáteis, também de baixo custo,
permitem que resultados possam ser obtidos diretamente no local onde a medida é
necessária.
Desta forma, o monitoramento da qualidade da água que banha as praias
atingidas pelo derramamento poderão ser monitoradas a um custo muito mais baixo e
as alterações nas condições de balneabilidade rastreadas em tempo real, prescindindo
do transporte da amostra até laboratórios para proceder ensaios e encaminhando
somente aquelas que os ensaios in loco mostrarem a real necessidade de emprego das
técnicas mais sensíveis, seletivas e, consequentemente, de maior custo.
A disponibilização deste tipo de instrumento e método analítico contempla a
demanda atual em caráter emergencial, mas também provê uma ferramenta perene de
ação preventiva que aumenta a capacidade e agilidade de reação a futuros acidentes
deste tipo.
3-Controle e remediação: Modelagem, sensoriamento remoto e detecção preventiva
de acidentes com transporte de óleo e combustíveis.
Em atenção a esta demanda, os pesquisadores do INCTAA propõem a
construção de uma biblioteca multi-espectral de petróleos comercializados ou
produzidos no Brasil, empregando as seguintes técnicas analíticas: Espectroscopia de
Emissão Óptica Induzida por Laser (LIBS - Laser Induced Breakdown Spectroscopy),
Espectroscopia Molecular Isotópica por Ablação por Laser (LAMIS - Laser Ablation
Molecular Isotopic Spectroscopy), Espectroscopia de Refletância e Transmitância no
Infravermelho Próximo (NIRS), Espectroscopia no Infravermelho, Espectroscopia
Raman, Ressonância Nuclear de prótons de baixo campo e técnicas cromatográficas
de separação.
Estas técnicas são de domínio dos pesquisadores do INCTAA e apresentam
características complementares em relação às informações que poderão ser obtidas
acerca da composição e características físico-químicas dos petróleos e/ou produtos
derivados do petróleo, classificados como possíveis contaminantes em episódios de
derramamento.
A fusão destas informações e o uso de técnicas de classificação multivariadas
serão empregadas para produzir e disponibilizar no prazo de 12 meses uma base de
dados abrangente e modelos de classificação com alta capacidade e velocidade de
identificação da origem do petróleo, subsidiando ações voltadas para a localização de
fontes de derramamentos e para uso forense na apuração de responsáveis por este tipo
de evento.
Obviamente, esta biblioteca apresenta características dinâmicas e deverá ser
continuamente acrescida por mais informações à medida que novas regiões petrolíferas
comecem a ser exploradas no Brasil e/ou o país inicie a exportação de óleo de outras
fontes.
Para a execução desta ação é imprescindível a colaboração da Petrobras, que
produz, transporta e recebe petróleos produzidos em todas as áreas de produção
brasileiras e aqueles importados de diversos países. Os pesquisadores do INCTAA
mantêm projetos de colaboração com Petrobras, o que facilita as ações necessárias
para implementação da base de dados.
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ANEXO 2
INCTAA/CNPq/Ministério da Cidadania

TÍTULO
Estimativa do Consumo de Drogas Ilícitas em Cidades Brasileiras via Análise de Esgotos

ÁREAS DO CONHECIMENTO PREDOMINANTES
Química Analítica e Química Forense

Coordenador do Projeto
Prof. Dr. Fernando Fabriz Sodré
Instituto de Química
Universidade de Brasília (UnB)

Coordenador do INCTAA
Prof. Dr. Célio Pasquini
Instituto de Química
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Setembro de 2019
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Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
RESUMO
Resíduos de drogas ilícitas usadas pela população surgem no esgoto e servem como
biomarcadores para se identificar padrões de consumo. A quantificação da droga inalterada
no esgoto, de seus metabólitos e/ou adulterantes permite obter dados de consumo de
maneira empírica, não invasiva e em tempo real. Esta estratégia, estabelecida mundialmente
como epidemiologia do esgoto (EE) (do inglês, Wastewater-Based Epidemiology), possibilita
investigar variações geoespaciais e cenários temporais relacionados às dinâmicas de oferta
e uso de drogas. No Brasil, o Distrito Federal tem sido a única região investigada nos últimos
10 anos, período este que serviu para consolidar a estratégia e aprimorá-la para condições
regionais. Neste contexto, este projeto busca expandir a EE para outras cidades brasileiras
de modo que seja possível: (i) estimar o consumo de cocaína e diferenciar a contribuição
das duas principais rotas de administração (Pó e Crack), (ii) estimar o consumo de outras
drogas tais como cannabis e anfetaminas, (iii) dimensionar o uso de cocaína em associação
a outras drogas, notadamente o álcool, (iv) mapear o consumo em regiões-alvo e (v) acessar
variações temporais no uso de drogas. Para tanto, será formada uma rede de pesquisadores
para investigar o consumo de drogas em seis regiões-alvo: Distrito Federal (DF), Porto
Alegre (RS), Curitiba (PR), São Carlos (SP), Campinas (SP) e Natal (RN). Durante 24 meses,
serão realizadas campanhas amostrais semestrais que consistirão na obtenção de amostras
representativas de esgoto ao longo de, no mínimo, sete dias consecutivos e em diferentes
estações de tratamento de esgotos (ETE) das regiões-alvo. As amostras serão processadas
em cada região e enviadas para análise no DF conforme métodos previamente
estabelecidos e validados para preservação de amostras. As substâncias de interesse da
EE serão investigadas por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LCMS/MS) e as estimativas de consumo serão calculadas e divulgadas na forma de boletins e
publicações científicas.
Dados do proponente e equipe
Participante
Fernando Fabriz Sodré
Andrea Donatti Gallassi
Adriano Otávio Maldaner
Cezar Silvino Gomes
Luciano Chaves Arantes
Carlos Eduardo Borges Pereira
Ana Maria do Carmo Mota
Marco Tadeu Grassi
Pedro Sérgio Fadini
Renata Pereira Limberger
Cícero Flavio Soares Aragão
Cassiana Carolina Montagner
À designar
À designar
À designar
À designar
À designar

Vínculo
UnB
UnB
PF
PF
PCDF
CAESB
CAESB
UFPR
UFSCar
UFRGS
UFRN
UNICAMP
UnB
UFSCar
UFPR
UFRGS
UNICAMP

Cargo
Professor
Professora
Perito
Perito
Perito
Diretor
Supervisora
Professor
Professor
Professora
Professor
Professora
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante

Função
Coordenador
Pesquisadora
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisadora
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisadora
Pesquisador
Pesquisadora
Mestrando
Mestrando
Mestrando
Mestrando
Mestrando

É importante mencionar que a composição da equipe poderá sofrerá alterações durante o
andamento do projeto com a inserção de estudantes de iniciação científica e pós-graduação.
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Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
Instituições participantes
• UnB: Universidade de Brasília
• PF: Polícia Federal
• PCDF: Polícia Civil do Distrito Federal
• CAESB: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
• UFPR: Universidade Federal de São Carlos
• UFSCar: Universidade Federal do Paraná
• UFRGS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
• UFRN: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
• UNICAMP: Universidade Estadual de Campinas.
•
Identificação DO PROJETO
Estimar o uso de drogas de abuso pela população é um dos maiores desafios para
serviços de saúde, segurança pública e inteligência. Tais informações são imprescindíveis
para que medidas adequadas sejam tomadas tanto em ações de segurança pública quanto
em serviços de saúde e educação.
Relatórios sobre o uso de drogas baseiam-se, tradicionalmente, na compilação de
pesquisas epidemiológicas (entrevistas e dados de internação) e apreensões policiais
(Botelho et al. 2014; UNODC 2017). Assim, além do longo tempo para publicação dos dados,
tais relatórios estão sujeitos ao viés da resposta, ao desconhecimento das drogas de fato
consumidas, e às limitações quanto ao montante aprendido que pode não representar o
cenário dinâmico de uso e circulação de drogas.
Em 2001, foi proposta uma estratégia alternativa para se estimar o consumo de drogas
por meio da quantificação dos resíduos pós-consumo presentes no esgoto gerado pela
população (Daughton 2001). Nesta estratégia, denominada epidemiologia do esgoto (EE)
(do inglês wastewater-based epidemiology), o consumo (𝐶) é estimado pela concentração
de uma substância-alvo no esgoto (𝑐, em mg L-1), vazão volumétrica do esgoto (𝑄V , em L
dia-1) que aflui em uma estação de tratamento de esgotos (ETE), um fator de correção (𝑓)
relativo à proporção molar da droga metabolizada e excretada pós-consumo e o número de
habitantes (ℎ𝑎𝑏) atendidos pela ETE (Feitosa et al. 2013).
𝐶=

𝑐 × 𝑄𝑣 × 𝑓
ℎ𝑎𝑏

(1)

Desde então, vários grupos de pesquisa ao redor do mundo têm empregado esta
estratégia para estimar o consumo de cocaína e de outras drogas de abuso passiveis de
serem encontradas no esgoto. Em um amplo estudo realizado em 19 cidades europeias,
Thomas e colaboradores (2012) estimaram um consumo elevado de cocaína, entre 987 e
1998 mg/dia/1000 hab, nas cidades de Antuérpia (Bélgica), Amsterdam (Holanda), Valência
(Espanha), Eindhoven (Holanda), Barcelona (Espanha), Londres (Inglaterra), Castelló
(Espanha) e Utrecht (Holanda). Observaram também consumo variando entre 511 a 662
mg/dia/1000 hab nas cidades de Milão (Itália), Santiago de Compostela (Espanha), Paris
(França) e Bruxelas (Bélgica) e consumos menores, entre 2 e 146 mg/dia/1000 hab, nas
cidades de Budweis (República Checa), Zagreb (Croácia), Helsinki (Finlândia), Turku
(Finlândia), Oslo (Noruega), Estocolmo (Suécia) e Uma (Suécia).
No Brasil, o consumo de cocaína tem sido estimado desde 2010 no Distrito Federal
(DF) por meio da obtenção de amostras de diferentes ETE (Maldaner et al. 2012; Sodré et
al. 2017, 2018; González-Mariño et al. 2019). Além de permitirem a criação de uma série
histórica, os resultados coletados ao longo dos anos revelam um consumo de cocaína de
cerca de 2000 mg/dia/1000 hab, com picos em finais de semana e em eventos festivos como
o Carnaval (da Silva et al. 2018).
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O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, agência da União
Europeia responsável por acompanhar a evolução do fenômeno da droga e subsidiar a
avaliação de políticas nacionais e europeias, tem incorporado a EE em seus mais recentes
relatórios (EMCDDA 2019). De maneira similar, o Escritório das Nações Unidas sobre
Drogas e Crime sancionou o uso de métodos complementares para se estimar o consumo
de drogas em seu Relatório Mundial sobre Drogas (UNODC 2017).
É nesse contexto que se propõe a implementação de uma rede de pesquisa no Brasil
para iniciar a compilação de dados e a produção de estimativas do consumo de drogas via
análise de esgotos em diferentes cidades brasileiras.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A cocaína é a droga ilícita mais investigada pela EE. Drogas cocaínicas apresentamse na forma de base livre (crack) e na forma de sal/pó, ou seja, o cloridrato de cocaína. Por
ser bem absorvida pelas mucosas nasais, o pó é administrado via intranasal, enquanto que
a administração pulmonar (fumada) é mais comum para o crack que se vaporiza ao ser
aquecido.
Ao entrar na corrente sanguínea, a cocaína sofre hidrólise mediada por colinesterase
e, no fígado, por carboxilesterase, levando a formação de vários metabólitos, sendo a
benzoilecgonina (BE) o mais abundante (Castiglioni et al. 2006; Silveira et al. 2016). Por ser
também a substância mais estável no esgoto, em comparação a outros metabólitos, a BE é
comumente usada para calcular a quantidade de cocaína (COC) consumida. Neste caso,
usa-se um fator de correção 𝑓 relativo à proporção molar da COC metabolizada à BE.
Castiglioni et al. (2013) sugeriram um valor de f de 3,59 considerando dados
farmacocinéticos acessíveis para ingestão da cocaína por diferentes rotas de administração.
Mais recentemente, Sodré et al. (2018) propuseram um valor de f normalizado por condições
regionais associadas à proporção de cocaína consumida sob diferentes rotas de
administração No Brasil. Assim, considerando que 70% da cocaína é consumida na forma
de pó e 30% na forma de crack no Brasil (Laranjeira et al. 2014), foi sugerido um valor de f
de 4,19.
Se administrada via aquecimento, há formação considerável do éster da
metilanidroecgonina (AEME) que metaboliza-se por clivagem enzimática e hidrólise
espontânea para formar anidroecgonina (AE) (Sodré et al. 2017). Portanto, ao monitorar AE
no esgoto é possível, mesmo que preliminarmente, identificar o consumo de crack (Fiorentin
et al. 2017). Outra proposta recente para se identificar a prevalência de crack consiste na
identificação de adulterantes (Sodré et al. 2017; da Silva et al. 2018), ou seja, substâncias
que buscam imitar ou adicionar novos efeitos à cocaína (Cole et al. 2011). No Distrito
Federal, fenacetina, levamisol, cafeína e lidocaína são os adulterantes mais encontrados
(Goulart Júnior 2012) sendo o vermífugo levamisol o principal adulterante do cloridrato de
cocaína e o fármaco fenacetina o mais prevalente no crack (Maldaner et al. 2016).
Quando a cocaína é consumida junto com bebidas alcoólicas, os níveis de
benzoilecgonina diminuem e o metabólito cocaetileno (COE) passa a ser formado por
transesterificação mediada por ação enzimática da carboxilesterase (hCE1) (Wilson and
French 2002; Bermejo et al. 2006; Occupati et al. 2017). Após ingestão, o etanol é
majoritariamente oxidado no fígado pelas enzimas álcool-desidrogenase e aldeídodesidrogenase (Sandoval et al. 2017). No entanto, o etilglicuronídeo (EtG) e o etilsulfato
(EtS), formados por degradação não-oxidativa, são metabólitos diretos do consumo de
álcool, mesmo considerando uma excreção limitada a menos de 0,1% (Crunelle et al. 2014;
Rodríguez-Álvarez et al. 2014, 2015). Por ser bastante estável no esgoto, o EtS tem sido
utilizado em inúmeros estudos para se estimar o consumo de álcool (Mastroianni et al. 2014;
Andres-Costa et al. 2016).
Mesmo que o consumo concomitante de cocaína e álcool altere a proporção
metabolizada de BE, o que pode promover um refinamento ainda maior no cálculo de f,
nenhuma abordagem concreta foi proposta na literatura já que a excreção de COE depende
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das quantidades relativas consumidas de álcool e cocaína (Harris et al. 2003). Por este
motivo, são comuns investigações sobre o poliuso de drogas por meio da razão COE/BE,
sendo que há evidências do aumento desta razão durante finais de semana (RodríguezÁlvarez et al. 2015), possivelmente em função de atividades sociais.
Várias outras drogas de abuso, além da cocaína, têm sido investigadas via
epidemiologia do esgoto (Feitosa et al. 2013). Dentre os mais de 60 tipos de canabinoides,
o delta-9-tetra-hidrocanabinol (THC) é o principal componente ativo desse grupo, mas não
a substância-alvo da epidemiologia do esgoto. Após ser metabolizado, o THC é
majoritariamente excretado na urina como 11-nor-9-carboxi-delta-9-tetra-hidrocanabinol
(THC-COOH) e 11-hidroxi-delta-9-tetra-hidrocanabinol (OH-THC).
Estimativas do consumo de heroína buscam investigar a ocorrência da 6-acetilmorfina
(6AM) no esgoto. Embora não seja o principal metabólito, a 6AM é preferida em detrimento
à morfina, também comumente consumida, o que pode gerar resultados inexatos. A 6acetilcodeína (6AC) é a substância-alvo para estimar o consumo de codeína, enquanto que
a presença do 2-etilideno-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina (EDDP) pode ser usado para
estimar o consumo de metadona. Estimulantes anfetamínicos como a própria anfetamina
(AMP), a metanfetamina (MAMP) e a 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA) também têm
sido investigadas via epidemiologia do esgoto. Neste caso, ao contrário da cocaína, do THC
e dos opioides, as substâncias-alvo correspondem às drogas inalteradas, ou seja, tais como
foram consumidas.
O consumo de novas drogas psicoativas (NPS) também vem sendo estimado via EE.
Neste sentido, o consumo de catinonas sintéticas foi recentemente investigado em
diferentes países da Europa por meio da determinação de diferentes metabólitos (GonzálezMariño et al. 2016). Outras NPS como metoxetamina, metilona, etilona, butilona,
metiltienilpropamina (MPA), 4‐metoximetanfetamina (PMMA), 4‐metoxianfetamina (PMA),
metedrona, mefedrona, nafirona, também têm sido investigadas (Kinyua et al. 2015; Bade et
al. 2017)
OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Tendo-se em vista a necessidade de ampliar os estudos de epidemiologia do esgoto no
Brasil, este projeto busca estabelecer uma rede de pesquisa para produzir dados sobre o
consumo de drogas ilícitas via análise de esgotos em seis diferentes regiões-alvo: Distrito
Federal (DF), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), São Carlos (SP), Campinas (SP) e Natal
(RN). Diante do exposto, este projeto tem como objetivos específicos:
a) obter amostras representativas de esgoto (durante 24 h) na afluência de diferentes
ETEs das seis regiões-alvo como forma de cobrir variações espaciais e temporais de
consumo de drogas;
b) analisar amostras de esgoto por extração em fase sólida (SPE) acoplada à
cromatografia líquida com espectrometria de massas (LC-MS/MS);
c) calcular o consumo de diferentes drogas ilícitas e de abuso e comparar os resultados
com trabalhos prévios de modo a acessar a evolução do consumo de drogas no DF
e no Brasil;
d) analisar variações temporais e geoespaciais no consumo de drogas e diagnosticar o
comportamento e o perfil de usuários durante dias da semana e finais de semana;
e) estabelecer uma rede nacional e internacional de pesquisadores que possam
colaborar com o projeto, promover e participar de encontros técnico-científicos.
A realização das metas elencadas acima deverá promover também o cumprimento de
objetivos igualmente importantes e voltados à consolidação desta linha de pesquisa no
Brasil. Tais objetivos incluem:
a) formar recursos humanos com capacidade científica avançada e torná-los aptos ao
trabalho em campo e em laboratórios de análises químicas;
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b)

fomentar as linhas de pesquisas voltadas à determinação de substâncias químicas
em amostras de interesse ambiental e forense.

Produtos esperados
Ao fim do período de execução, a rede de pesquisa deverá acumular resultados
suficientes para promover uma visão diferenciada sobre a dinâmica do consumo de drogas
no Brasil. Dados sobre COC e BE serão utilizados para estimar o consumo de cocaína,
enquanto que a quantificação de anidroecgonina, fenacetina e levamisol deverá contribuir
para refinar os resultados em termos da presença de cocaína consumida como crack. O
monitoramento da concentração de cocaetileno e etilsulfato deverá contribuir para elucidar
o perfil de usuários que consumem álcool junto com cocaína. O consumo de maconha e
anfetaminas também deverá ser investigado.
Ao realizar amostragens diárias durante uma ou mais semanas consecutivas, esperase também gerar informações sobre o perfil e o comportamento variável de usuários, a
prevalência de diferentes rotas de administração da cocaína e, se possível, a efetividade das
ações usuais de repressão ao tráfico e uso de drogas.
Finalmente, dentro de uma visão holística, os resultados gerados neste projeto
poderão subsidiar diversas ações voltadas à melhoria das condições de vida em grandes
centros urbanos, tais como aquelas relacionadas à segurança pública, saúde, educação e
atendimento a toxicômanos.
Potencial de impacto dos resultados do ponto de vista técnico-científico, de inovação,
difusão, sócio-econômico e ambiental
Os resultados obtidos neste projeto poderão subsidiar ações diversas voltadas a
melhoria da qualidade de vida da sociedade. São ações relacionadas:
► Ao avanço tecnológico. A partir da ampliação da epidemiologia do esgoto para
outras regiões brasileiras, este projeto busca fornecer informações
complementares aos atuais métodos de monitoramento do consumo e do tráfico
de drogas.
► À difusão do conhecimento. Serão buscadas parcerias com grupos de outros
países de forma a consolidar a ferramenta em termos globais, primando sempre
pelo estado-da-arte científico e tecnológico.
► À segurança pública. Com base nas estimativas será possível definir padrões
temporais e espaciais de consumo, conhecendo-se, em tempo real, a efetividade
de ações de redução da oferta de drogas.
► À saúde. Conhecendo-se o mapa de consumo e o perfil dos usuários, será
possível definir locais prioritários para destinar profissionais de saúde e
medicamentos.
► À educação. Será possível determinar locais e eventos prioritários para
implementação de ações de redução da demanda de drogas, como campanhas
de conscientização, a alocação de professores e profissionais capacitados para
reverter quadros de repetência ou baixo desempenho escolar.
► À divulgação científica. Este projeto contribuirá para a formação de recursos
humanos em nível de mestrado. Além disso, os resultados obtidos serão
publicados via boletins e periódicos científicos nacionais e internacionais nas
áreas de inserção do projeto.
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Colaborações ou parcerias já estabelecidas para a execução do projeto
O coordenador desta proposta possui parcerias de âmbito cooperativo com pesquisadores
de diferentes instituições de pesquisa e ensino. Cabe destacar que cinco pesquisadores
deste projeto fazem parte do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas
Avançadas (INCTAA) que INCTAA vem apoiando inúmeras linhas de pesquisas
encabeçadas por seus integrantes, incluído as relacionadas à epidemiologia do esgoto.
A Universidade de Brasília e a Polícia Federal participam de Acordo de Cooperação Técnica,
por intermédio do Ministério da Justiça e da UnB, para o desenvolvimento de projetos e
atividades de interesse comum (DOU N. 94 de 20 de maio de 2015).
Menciona-se também o apoio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
(CAESB) que tem fornecido acesso a amostras e equipamentos de amostragem para esta
linha de pesquisa. Destaca-se aqui o papel da CEASB neste projeto no sentido de
estabelecer uma linha de comunicação com outras companhias de saneamento do país. A
Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN) também fornecerá o apoio
necessário no sentido de franquear o acesso e providenciar as amostras necessárias ao
estudo.
Perspectivas de colaborações interinstitucionais para a execução do projeto
Esta proposta já foi construída em um contexto de ampla cooperação entre diferentes
instituições de pesquisa. Além de consolidar as colaborações já existentes no Distrito
Federal, com Polícia Federal, Polícia Civil, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito
Federal e Centro de Referência Sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da UnB, o
projeto conta com a participação de pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos,
da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Estadual de Campinas.
O Coordenador deste projeto iniciou, recentemente, colaboração com o Prof. José Benito
Quintana, do Departamento de Química Analítica da Universidade de Santiago de
Compostela, que promoveu a publicação de dois artigos científicos correlatos ao projeto (da
Silva et al. 2018; González-Mariño et al. 2019). Também, será buscada cooperação
internacional com o grupo SCORE (Sewage Analysis CORe group Europe), uma rede
interdisciplinar pan-europeia que reúne especialistas interessados na aplicação e
desenvolvimento de métodos para quantificar biomarcadores humanos em esgotos com
forma de avaliar estilo de vida, saúde e exposição a nível de comunidade.
Recursos financeiros de outras fontes aprovados para aplicação no projeto
O coordenador possui dois projetos de pesquisa correlatos em execução, porém de
dimensão regional, apoiados pelo CNPq e FAPDF. Há em trâmite um Termo de Execução
Descentralizada a ser firmado entre UnB e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
(SENAD) para pesquisas em apoio às políticas de redução de oferta coordenadas pela
SENAD.
Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o desenvolvimento
do projeto
Além do equipamento disponível no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal,
a Central Analítica do Instituto de Química da UnB (CAIQ/UnB) dispõe de um cromatógrafo
líquido de ultra-eficiência acoplado a espectrômetro de massas híbrido quadrupolo/tempode-vôo (LC-QTOF). Embora esta configuração não seja ideal para fins quantitativos, o
equipamento disponível oferece detecção de alta resolução nos modos MS e MS/MS para
moléculas orgânicas e biomoléculas. Além disso, equipamentos similares ao LC-MS/MS
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alocado no INC/PF estão disponíveis na UFSCar e na UNICAMP e poderão suprir a
necessidade de análises no caso de eventuais manutenções corretivas. Bolsas de mestrado
serão solicitadas nesta proposta para dar suporte técnico-científico às regiões de interesse
deste projeto.
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ANEXO 5
CURSOS, DISCIPLINAS e TREINAMENTOS
Outras atividades (Cursos, minicursos, palestras, conferências, entrevistas, etc)
1. Brito, A.M.S.S, Silva, I. D. Título: técnicas de caracterização e processamento de dados
aplicados a materiais poliméricos) e formação de alunos de graduação e pós-graduação. In:
Encontro Pedagógico do IF Sertão campus Serra Talhada, 31 de janeiro de 2020, Serra
Talhada-PE, Brasil (Minicurso).
2. Cunha, C.O. Coordenação de projeto de extensão intitulado “Mares sem plástico: ações
para mitigação de microplásticos em ambientes marinhos” (Extensão).
3. Cunha, C.O. Coordenação de projeto de monitoria intitulado “Estratégias inovadoras para
o ensino de Química” no Departamento de Química – CCEN – UFPB (Extensão).
4. Cunha, C.O. Reaproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar na remoção de corantes
têxteis em solução aquosa. In: IV Encontro de Química, 2019, João Pessoa-PB, Brasil
(Apresentação: mini-curso de curta duração).
5. Korn, M. A Estatística e a Experiência no Controle de Qualidade de Dados Laboratoriais.
In: V Simpósio de Química e Biotecnologia, 2019, Maceió - Alagoas, Brasil (Minicurso)
6. Nóbrega, J. A. Microwave-Assisted Sample Preparation for Trace Elemental Analysis:
Think Blank and Go Green. 2020 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Tucson,
EUA. (Minicurso, 4 h, 12/Janeiro/2020)
7. Nomura, C.S.; Analitiquês: Termos importantes da Química Analítica. (Video-Aula):
https://www.youtube.com/watch?v=b-j3CLulZPE
8. Simeone, M.L.F.; Malegori, C.; Aquino, F. Curso The Unscrambler-X. Análise multivariada
de dados. Realização Embrapa Milho e Sorgo e Embrapa Informática. Campinas – SP, 40
horas. Período: 28/11/2019 a 01/11/2019. Número de participantes: 25. (Curso)
9. Souza, G.B., Simeone, M.L.F. Espectroscopia no infravermelho próximo – validação de
modelos multivariados. Profª Dra. Patrícia Valderrama -Universidade Tecnológica Federal
do Paraná. Realização: Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos/SP. 13 e 14/08/2019.
(Curso de curta duração).
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ANEXO 6
EVENTOS REALIZADOS

1. Brito, A. M.S. S, Gaião, E. N. In: Feira de profissões Unidade Acadêmica de Serra Talhada
(UAST)-UFRPE. Novembro de 2019, Serra Talhada-PE, Brasil (Divulgação científica).
2. Brito, A. M.S. S.; Divulgação científica. In: IV Feira de ciências, Tecnologia e Inovação (IV
FECITI), Escola Dário Gomes de Lima, Fátima-Flores-PE. Dezembro de 2019,
Fátima/Flores-PE, Brasil) (Divulgação científica).
3. Gaião, E. N. Palestra (título: Fontes de energia) e divulgação científica, In. II feira de
ciências na Escola Técnica Estadual Clovis Nogueira Alves, Serra Talhada-PE. 8 e 9 de
outubro de 2019, Serra Talhada-PE, Brasil. (Popularização científica).
4. Lopes, G. Evento: I Workshop Cearense em Química Analítica e em Físico-Química, 2019,
Fortaleza-CE (Organização de evento regional).
5. Montagner, C., Rath, S. Guimarães, J.R., Fostier, A. Evento: IV Escola de Química
Ambiental.
Instituto
de
Química,
UNICAMP,
Julho
de
2019.
Website:
https://iveqaiqunicamp.wixsite.com/iveqa. (Organização de Evento).
6. Pontes, L. F. B. L.; Bichinho, K. M. Evento: I Workshop de Pesquisa em Química da UFPB.
(Organização de Evento)
7. Pontes, L. F. B. L.; Bichinho, K. M. Evento: II Workshop de Ensino de Química da UFPB.
(Organização de Evento)
8. Pontes, L. F. B. L.; Bichinho, K. M. Evento: VI Encontro de Química da UFPB.
(Organização de Evento)
9. Ribeiro, L.P.D. Divulgação. In: II Feira de Ciência, Inovação e Tecnologia de Maracanaú,
21 a 25 de outubro de 2019, Maracanaú-CE. (Stand de exposição de divulgação da ciência).
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TESES DE DOUTORADO CONCLUÍDAS
1. Alejandro Yopasá Arenas. (2019). Tese de Doutorado: Antimicrobianos em solos
brasileiros: transporte, interação com a matéria orgânica dissolvida (MOD) e biodegradação.
Unicamp, Campinas-SP. Orientador: Anne Hélène Fostier
2. Aline da Silveira Nectoux. (2019) Tese de Doutorado: Síntese e aplicação de nanofibra
polimérica para remoção de fármacos em amostras ambientais. UFRGS, Porto Alegre-RS.
Orientador: Andreia Neves Fernandes.
3. Amanda Cecília da Silva (2019). Tese de doutorado: 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 PessoaPB. Orientador: Mário César Ugulino de Araújo.
4. Camila Santos Dourado. (2019) Tese de Doutorado: Polímeros molecularmente
impressos para extração seletiva de sacarina e triclosan. UnB, Brasília-DF. Orientador: Ana
Cristi Basile Dias.
5. Carlos Eduardo Mendes Braz. (2019) Tese de Doutorado: Avaliação química da
qualidade de couros e efluentes de curtume. UFSCar, São Carlos-SP. Orientador: Ana Rita
de Araujo Nogueira.
6. Emanuella Santos Sousa (2020). 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.
7. Fabiana Casarin. (2020) Tese de Doutorado. Desenvolvimento de fases sólidas
molecularmente impressas para amostragem e extração de cafeína em matrizes de águas
naturais UnB, Brasília-DF. Orientador: Ana Cristi Basile Dias.
8. Francielle de Oliveira Chagas (2020). Tese de doutorado: Química supramolecular para
separação e detecção de analitos de interesse farmacêutico e forense. Universidade Federal
de Viçosa, Viçosa-MG. Orientadora: Maria do Carmo Hespanhol.
9. Isabelle Moraes Amorim Viegas (2020) Tese de Doutorado: Estratégias multivariadas
aplicadas à síntese e bioconjugação de quantum dots. UFPE, Recife – PE. Orientadora:
Claudete F. Pereira. Co-orientadora: Giovannia A. L. Pereira.
10. José Francielson Queiroz Pereira (2019). Tese de Doutorado: Espectroscopia no
infravermelho próximo e quimiometria em problemas forenses: identificação de manchas de
sangue humano e plantações de Cannabis Sativa L. UFPE, Recife-PE. Orientador: Maria
Fernanda Pimentel
11. Marcela Albino de Carvalho (2019). Tese de Doutorado: Desenvolvimento de métodos
analíticos para identificação de marcadores luminescentes a base de redes metalorgânicas
MOF. UFPE, Recife-PE. Orientador: Ingrid Weber. Coorientador: Maria Fernanda Pimentel
12. Marcelo Domingos (2019). Tese de Doutorado: Desinfecção de Água por Energia Solar:
Utilização de SODIS e SOPAS para Descontaminação Microbiológica de Água.
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Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes-RJ
Orientador: Maria Cristina Canela
13. Mayara Ferreira Barbosa (2019). Tese de doutorado: Desenvolvimento de um fotômetro
multiLED NIR para determinação de metano em gás natural. UFPB, João Pessoa-PB.
Orientador: Mário César Ugulino de Araújo.
14. Polyana Soares Barcellos (2020). Tese de Doutorado: Dinâmica de degradação da
atrazina e proposta de tratamento por processos oxidativos avançados. Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes-RJ. Orientador:
Maria Cristina Canela
15. Rafael de Oliveira Costa (2020). Tese de Doutorado: Remoção de Agrotóxicos por
Tratamento Convencional de Água e por Processos Oxidativos Avançados: Identificação de
Subprodutos e Monitoramento da Atividade da Acetilcolinesterase. Universidade Estadual
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes-RJ. Orientador: Maria Cristina
Canela
16. Severino Silvio do Monte Filho (2019). Tese de doutorado: 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. Sheisa Fin Dantas Sierpinski (2020). Tese de Doutorado: Comportamento
biogeoquímico do ferro no Complexo Estuarino de Paranaguá. Universidade Federal do
Paraná, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marco
Tadeu Grassi.
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DISSERTAÇÕES DE MESTRADO CONCLUÍDAS
1. Aércio Correia Oliveira Feitoza (2019). Dissertação de mestrado: Estudo do
amarelecimento do polímero poli(tereftalato de etileno) numa produção descontínua de
polimerização. UFPE, Recife-PE. Orientador: Yeda Almeida Coorientador: Maria Fernanda
Pimentel.
2. Ana Christina da Silva Peixoto. (2020). Dissertação de mestrado: Avaliação de técnicas
espectroscópicas na caracterização de GSR-NTA proveniente de munição brasileira. UFPE,
Recife-PE. Orientador: Ingrid Weber. Coorientador: Maria Fernanda Pimentel.
3. Arlindo Pereira Nogueira. (2019). Dissertação de mestrado: Emprego da espectroscopia
no infravermelho próximo na identificação da qualidade do café sombreado na região do
Maciço de Baturité/Ceará. UNILAB, Redenção-CE. Orientador: Lívia Paulia Dias Ribeiro.
4. Beatriz De Caroli Vizioli (2019). Dissertação de mestrado: Desenvolvimento e validação
de método analítico para a determinação de nitrosaminas em água de abastecimento
público: estudo de caso na Região Metropolitana de Campinas. UNICAMP, Campinas-SP.
Orientador: Cassiana C. Montagner.
5. Carlos Alberto da Silva Júnior (2019). Dissertação de mestrado: Novos métodos
analíticos verdes para o controle de qualidade de méis. UFPB, João Pessoa-PB. Orientador:
Mário César Ugulino de Araújo.
6. Diogo de Jesus Soares Freire (2020) Dissertação de mestrado: Estimativa do uso de
cocaína e cannabis durante o Carnaval Brasiliense via Análise de Esgoto. UnB, Brasília-DF.
Orientador: Fernando Fabriz Sodré.
7. Eduardo José dos Santos Souza (2020). Dissertação de Mestrado: Estratégias analíticas
para determinação multielementar por ICP OES em amostras ambientais utilizando extração
em ponto nuvem e otimização multivariada. Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR.
Orientador: Marco Tadeu Grassi.
8. Flávio Montenegro de Andrade (2020). Dissertação de mestrado: Monitoramento em
tempo real da produção de biodiesel utilizando um espectrômetro NIR cultracompacto e
controle estatístico multivariado de processos. UFPE, Recife-PE. Orientador: Maria
Fernanda Pimentel
9. Glaucimar Alex Passos de Resende (2019). Dissertação de mestrado: Extração
assistida por campo elétrico aplicada a determinação do perfil de ácidos graxos livres de
cadeia média em sidra e hidromel por LC-MS/MS. UFMG, Belo Horizonte - MG. Orientador:
Bruno Gonçalves Botelho. Co-orientador: Ricardo Mathias Orlando.
10. Guilherme Borges Alcântara (2020) Dissertação de mestrado: Estimativa do uso de
cocaína e cannabis durante o Carnaval Brasiliense via Análise de Esgoto. UnB, Brasília-DF.
Orientador: Fernando Fabriz Sodré.
11. Isla Marcolino da Silva (2018). Dissertação de mestrado: Triclosan em águas:
determinação por UV-Vis associada a calibração multivariada e avaliação da
fotodegradação. UFPB, João Pessoa-PB. Co-orientador: Cláudia de Oliveira Cunha.
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12. Ivónne Valenzuela Jaramillo (2019). Dissertação de Mestrado: MOFs funcionalizadas
para tratamento de água da rede pública. UFPE, Recife-PE. Orientadora: Ana Paula Silveira
Paim
13. Jailson José da Silva. Dissertação de mestrado: Síntese “one-pot” em meio aquoso de
nanopartículas plasmônicas de seleneto de prata. Universidade Federal de Pernambuco,
Recife-PE. Orientador: Beate S. Saegesser. Co-orientadora: Claudete F. Pereira.
14. Jaime dos Santos Viana (2019). Dissertação de mestrado: Preparo de amostras
assistido por campo elétrico para determinação de verde malaquita em água de cultivo de
peixes por LC-DAD-MS/MS. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG.
Orientador: Bruno Gonçalves Botelho. Co-orientador: Ricardo Mathias Orlando.
15. Millena Christie F. Avelar (2020). Dissertação de mestrado: Emprego da eletroextração
multifásica para extração de antidepressivos tricíclicos em fluido oral e determinação por
UHPLC-MS/MS e PS-MS. UFMG, Belo Horizonte-MG. Orientador: Ricardo M. Orlando.
16. Morgana de Souza Camargo (2019) Dissertação de Mestrado: Extração de HPA de
tecido de peixes empregando montmorilonita modificada com líquido iônico e dispersão de
matriz em fase sólida. Universidade Federal do Paraná. Curitiba-PR. Orientador: Marco
Tadeu Grassi.
17. Nilvan Alves da Silva (2020). Dissertação de mestrado: Geração fotoquímica de vapor
acoplada a espectrometria de absorção atômica para a determinação de mercúrio em
alimentos para gatos de estimação. Programa de Pós-Graduação em Química da
Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza-CE. Orientadora: Gisele Simone Lopes.
18. Pedro Augusto de França Souza (2019). Dissertação de mestrado: Procedimento
analítico para a determinação de ácido salicílico em águas naturais explorando préconcentração na coluna em sistema de cromatografia por injeção sequencial. USP,
Piracicaba-SP. Orientador: Fábio R. P. Rocha.
19. Princys Schneider de Mira. (2019). Dissertação de mestrado: Avaliação de vermiculita
modificada como fase sorvente para determinação de herbicidas da classe das triazinas.
UFPR, Curitiba-PR. Orientador: Gilberto Abate.
20. Priscilla Arouxa Fiqueirêdo (2019). Dissertação de mestrado: Estudo das variáveis de
processo para redução da variabilidade da deposição de alumínio em susceptor para
microondas. UFPE, Recife-PE. Orientador: Maria Fernanda Pimentel
21. Raimara de Souza Gomes (2020). Dissertação de mestrado: Síntese e aplicação de
esponja de óxido de grafeno/L-cisteína tridimensional como adsorvente em extração em fase
sólida de fármacos. UFRGS, Porto Alegre-RS. Orientador: Andreia Neves Fernandes.
22. Rhannanda Coppetti Pivetta (2019). Dissertação de mestrado: Contaminantes de
preocupação emergente: determinação de fármacos psicoativos em efluentes e águas
superficiais. UNICAMP, Campinas-SP. Orientador: Susanne Rath.
23. Tarlene Pinheiro Miranda (2020). Dissertação de mestrado: Emprego da eletroextração
multifásica e técnicas espectroscópicas para a determinação de corante azul de metileno
em água tratada. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG. Orientador:
Mariana Ramos de Almeida. Co-orientador: Ricardo Mathias Orlando.
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24. Thyago M. Monteiro (2019). Dissertação de mestrado: Ponto de carbono da parafenilenodiamina para determinação de cromo(III) em suplemento alimentar. UFPB, João
Pessoa-PB. Orientador: Kátia M. Bichinho. Co-orientador: Gilvan P. Pires.
25. 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.
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PALESTRAS E SEMINÁRIOS

1. Acevedo, M. S. M. S. F.; Rocha, F. R. P.; Miró, M.; Delgado, M. Desenvolvimento de
materiais mesoporosos para extração de compostos perfluorados. In: I Intercâmbio de
Experiências Internacionais, 2019, Piracicaba-SP, Brasil. (Apresentação: oral).
2. Bertoldi, C.; Fernandes, A. N. Este lixo pertence a quem? Palestra na Semana
Interamericana da Água – CORSAN, Porto Alegre-RS (Palestra).
5. Brito, A.M.S.S. Pedagogia de projetos e interdisciplinaridade. In: Encontro Pedagógico
do IF Sertão campus Serra Talhada, 27 de janeiro de 2020, Serra Talhada-PE, Brasil (Mesaredonda)
3. Brito, A.M.S.S. Mesa Redonda (título: bate-papo pedagógico: projetos integradores) e
divulgação científica. In: Encontro Pedagógico do IF Sertão campus Serra Talhada, 03 de
fevereiro de 2020, Floresta-PE, Brasil (Mesa-redonda)
4. Cadore, S. Ética: Um Tema Sempre Atual na Pesquisa e na Vida Acadêmica. Semana
Acadêmica CCQFA. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, 02/09/2019. (Palestra
de Abertura)
5. Canela, M. C. Impactos da quarentena no meio ambiente: o bem e o mal. In: Ciclo de
Palestras Virtuais do CACIN – Centro Acadêmico de Ciências da Natureza do IFF, 2020,
Campos dos Goytacazes-RJ, Brasil (Apresentação virtual).
6. Fernandes, A. N. Microplásticos no Meio Ambiente. Palestra no XIV Latin American
Symposium on Environmental Analytical Chemistry, IX National Meeting on Environmental
Chemistry, XII Workshop on Recent Advances on Sample Preparation and II CORSAN
Seminar on Research and Innovation, Bento Gonçalves-RS (Mini-conferência).
7. Grassi, M. T. Comportamento Biogeoquímico do ferro em ambiente estuarino. In: 6º
Encontro Brasileiro de Especiação Química. Salvador, BA, Brasil. Apresentação de
miniconferência. 2019.
8. Grassi, M. T. Contaminação de águas pluviais em centros urbanos. In: III Congresso
Brasileiro de Ciências e Tecnologias Ambientais. Toledo, PR, Brasil. Apresentação de
conferência. 2019
9. Grassi, M. T. Emerging pollutants in water: Invisible threats to health and ecosystems.
In: World Water Week. Estocolmo, Suécia. Apresentação de conferência. 2019.
10. Grassi, M.T. Biogeoquímica do ferro e potenciais efeitos sobre o clima: um estudo de
caso no Brasil. XIV In: Latin American Symposium on Environmental Analytical Chemistry.
Bento Gonçalves, RS, Brasil. Apresentação de miniconferência. 2019.
11. Hespanhol, M.C. Partitioning of cocaine and its adulterants in aqueous two-phase
systems: An alternative drug identification method. In: CICECO-Universidade de Aveiro,
2019, Aveiro, Portugal. (Seminário).
12. Montagner, C. C.; Nitrosaminas em águas de abastecimento público: devemos nos
preocupar com a presença destes DBPs?. In: XIV Latin American Symposium on
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Environmental Analytical Chemistry (LASEAC), IX Encontro Nacional de Química Ambiental
(ENQAmb), 2019, Bento Gonçalves-RS, Brasil. (Apresentação: Mini-Conferência)
13. Montagner, C. Desafios dos sistemas de tratamento de água e esgoto no Brasil: um
olhar para os novos contaminantes. In: VI Encontro de Química da UFPB, 2019, João
Pessoa-PB, Brasil. (Apresentação: Conferência de Abertura)
14. Montagner, C. Mutagenicidade águas tratadas - o papel dos produtos secundários de
desinfecção. In: XXI Brazilian Congress of Toxicology and XV TIAFT Latin-American
Regional Meeting, 2019, Águas de Lindóia-SP, Brasil. (Apresentação: Palestra)
15. Nóbrega, J. A.; Bizzi, C.; Colnaghi, G. Sample Preparation for Elemental Analysis: from
Evolution to Revolution. (Webinário, 07/Maio/2020)
16. Nogueira, A.R.A. Análise de Inorgânicos em Alimentos. Alternativas analíticas e suas
aplicações. In: 6o Congresso Analitica, 2019, São Paulo, SP, Brasil. (Apresentação:
Palestra).
17. Nogueira, A.R.A. Embrapa's experience in the production and development of agriculture
reference materials. In: XII Workshop sobre Preparo de Amostras, 2019, São Paulo, SP,
Brasil (Apresentação: Palestra).
18. Nomura, C.S. Laser-induced breakdown spectroscopy: an interesting tool for monitoring
potentially toxic metal in water. In: SciX 2019 – The great scientific exchange, 2019, Palm
Springs-CA, EUA. (Conferência)
19. Paim, A.P.S. Novas tendências e desafios da Química Analítica no Brasil. In: I Workshop
Cearense em Química Analítica e em Físico-Química, 2019, Fortaleza-Ceará, Brasil.
(Palestra de abertura)
20. Pimentel, M. F. Aplicação da quimiometria às ciências farmacêuticas. In: Workshop em
Ciências Farmacêuticas, Recife – PE, Brasil. 2020. (Palestra)
21. Pimentel, M. F. Espectroscopia vibracional e quimiometria em química forense. In: I
Workshop de Pós-graduação em Quimica da Paraíba, Campina Grande – PB, Brasil. 2019
(Palestra)
22. Rath, S. Medicamentos veterinários: uso e seu impacto ambiental. In: IV Escola de
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