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imagens na otimização dos experimentos e entendimento
dos processos de atomização e interações nas superfícies
dos fornos atomizadores. Neste projeto, deseja-se propor
um trabalho multidisciplinar com o emprego de métodos
espectroanalíticos e quimiometria.
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Pretende-se desenvolver e aplicar metodologias para
a caracterização in situ de interações entre espécies metálicas e matéria orgânica aquática. Uma, baseada na diálise
em membranas, utilizando saquinhos de chá previamente
purificados e empacotados com trocador(es) catiônico(s),
os quais serão imersos diretamente no manancial permitindo o estudo da labilidade relativa de espécies metálicas
in situ, em função do tempo e da quantidade do trocador.
Outra proposta a ser investigada é a utilização de sistema
de ultrafiltração tangencial de tubo em forma de T, equipado com membrana filtrante. Baseado na elevada massa
molar da matéria orgânica natural (MON), os metais livres serão diferenciados daqueles originalmente complexados, por meio do bombeamento direto da água do manancial para o sistema de ultrafiltração. Estudos variando
parâmetros, tais como tempo de contato e concentração
de soluções de ligantes (por exemplo, EDTA) e/ou íons
Cu (II) possibilitarão, por exemplo, caracterizar a estabilidade de complexos metal-MON. Os resultados dos
procedimentos in situ permitirão melhor compreensão
de fenômenos ambientais relacionados à complexação,
transporte, estabilidade e labilidade de espécies metálicas
em sistemas aquáticos ricos em matéria orgânica.
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O projeto visa ao desenvolvimento de sensores para
análise de contaminantes fenólicos e metais pesados (Pb,
Cd, Cr) em águas residuais, utilizando um sistema experimental de baixo custo. As unidades sensoriais serão

compostas de filmes ultrafinos de polímeros condutores
e/ou mistos com compostos inorgânicos em diferentes
combinações de arquiteturas supramoleculares, pré-depositados sobre substratos sólidos, por meio das técnicas
de automontagem (LBL) e Langmuir-Blodgett (LB). A
flexibilidade no controle da espessura dos filmes, oferecida por essas técnicas, poderá ser explorada para atingir baixos tempos de resposta das unidades sensoriais. As
unidades serão imersas em diferentes sistemas líquidos e a
aquisição e caracterização dos resultados serão realizadas
por medidas elétricas em corrente alternada (AC) e pela
técnica de pulsos, em eletroquímica. A interação entre
os filmes finos de polímeros e os compostos fenólicos e
metais pesados será estudada por meio da caracterização
espectroscópica por UV-Vis, FTIR e Raman, além da caracterização eletroquímica (voltametria cíclica). Quando
necessário, será feita a caracterização espectroscópica e
eletroquímica do material que servirá como eletrodo
(unidade sensorial). Por exemplo, os filmes LB de Pani/
Rupy e LBL de Pani/V2O5 já foram intensamente estudados durante o pós-doutorado realizado no IFSC, porém
os materiais novos, como as porfirinas ou os polímeros
derivados de PMMA e PS, ainda não foram estudados na
forma de filmes nanoestruturados. Na primeira etapa do
projeto serão otimizadas as condições de fabricação dos
filmes ultrafinos dos materiais citados. Posteriormente,
será testada a sensibilidade de resposta do dispositivo e sua
capacidade de diferenciar/reconhecer os contaminantes
orgânicos e metais pesados em águas em diferentes concentrações molares. Análises complementares mediante
microscopia de força atômica (AFM, do inglês atomic
force microscopy), espectroscopia Raman e eletroquímica
serão realizadas para verificar possíveis alterações sofridas
pelos materiais devido ao contato com os diferentes analitos. Outra etapa envolve a análise das respostas dos sensores obtidas por meio de estatística multivariada, como
na técnica de Análise de Componentes Principais (PCA,
do inglês principal component analysis). O PCA permite correlacionar estatisticamente os dados, indicando se
determinada amostra é semelhante ou não a outra, qual
variável contribui mais para essa diferenciação, se as variáveis estão correlacionadas ou independentes umas das
outras. Por fim, espera-se que seja possível realizar medidas em amostras reais de efluentes da região de Presidente
Prudente. Estudos realizados por pesquisadores da Unesp
mostraram que efluentes da região estão contaminados
por fenóis e alguns metais pesados (Pb, Cr).
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