
Anais da IV Jornada Científica - Embrapa São Carícs - 06 e 07 de dezembro de 2012
êrnbrape Instrumentação e Embrapa Pecuilria Sudeste - São Certos - SP - Brasil 85

Identificação de pesticidas em amostras de
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o crescimento populacional e a industrialização observada nos últimos séculos ocasionaram diversos pro-
blemas como uso excessivo de recursos hídricos e sua contaminação. Nesse contexto temos que o despejo
de esgotos domésticos, a lixiviaçâo de produtos químicos no solo e o descarte de efluentes industriais em
rios e até mesmo em águas subterrâneas. principalmente aquelas destinadas ao abastecimento público.
têm degradado a qualidade de água consumida pela população. Pelo lado ambiental, temos 'que o impac-
to dessas contaminações pode ocasionar em sérias questões de cunho ecológico e até mesmo de saúde
pública. Neste contexto este trabalho visou o desenvolvimento sensores poliméricos interdigitados de
grafite impressos em substrato de politereftalato de etileno, e que modificados com nanofibras de poliarni-
da (Nylon 6). obtidas pelo método de eletrofiação. Estas nanofibras foram modificadas com a sobreposição
de bicamadas nanoestruturadas dos polímeros condutores, poli(o-etoxianilina) (POEA)\ polipirroI(Ppv).
através da técnica de automontagem (LbL). Estes foram empregados como unidades sensitivas (detectores
da língua eletrônica) em um sistema de análise por injeção em fluxo, para monitoramento de águas natu-
rais, residuais e de abastecimento. A utilização de polímeros na modificação de eletrodos torna esses mais
sensíveis, estáveis e seletivos, melhorando a sua resposta perante as águas analisadas. IEstasensibilidade
é decorrente da difusão dos íons no interior do eletrodo modificado e da interação entre os cátions 'eánions
presentes nas amostras investigadas. A análise destes padrões foi realizada através da técnica estatística de
componentes principais (PCA). Com esta abordagem pode-se observar que o sistema foi capaz de detec-
tar e avaliar parâmetros da potabilidade de águas de acordo com resoluções nacionais. Esta metodologia
permitiu a discriminação em grupos bem separados de águas contaminadas por baixas concentrações de
pesticidas (paraoxon), águas minerais e tratadas e a presença de paraoxon em amostras reais empregas na
lavagem de milho. Observa-se que a capacidade deste método de modificação dos eletrodos. com nanofi-
bras de nvton e filmes automontados de polímeros condutores, para a produção de unidades de detecção
da língua eletrônica apresenta uma alta sensibilidade para avaliar a qualidade de águas. Este trabalho é
uma nova abordagem capaz de indicar a presença de pesticidas empregados em atividades da agricultura
nacional em águas.
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