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SANTOS, Gil Luciano Guedes dos. Desenvolvimento e aplicação de método de 
dessorção química para determinação de BTEX em ar ambiente de postos de 
combustíveis utilizando cromatografia a gás. 154 f. 2014. Tese (Doutorado) – 
Instituto de Química, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014. 
 
 

RESUMO 
 
 
A poluição atmosférica é, dentre os diversos tipos de poluição, a que mais tem 
causado incômodo a população com implicações à saúde, originando desde simples 
irritações até o desenvolvimento de câncer. A concentração de alguns poluentes do 
ar em ambientes ocupacionais pode ser muitas vezes, superior aos valores 
estabelecidos por lei, devido à localização de fontes potenciais de emissão e pela 
ausência de sistemas de ventilação adequados. A princípio, o objetivo deste trabalho 
foi fazer uma pesquisa exploratória de caráter quantitativo/qualitativo com 
trabalhadores de postos de combustíveis de cidades do Recôncavo Sul da Bahia e 
realizar uma reflexão crítica sobre suas percepções sobre os efeitos à saúde 
causados pelos compostos orgânicos voláteis (COV) durante suas atividades 
laborais. Após essa análise inicial, foi desenvolvido um método analítico para 
determinação das concentrações de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) 
em amostras de ar ambiente de postos de combustíveis por amostragem ativa em 
tubos adsorventes contendo carvão ativo, seguido de dessorção química e análise 
por cromatografia a gás com detector de ionização em chama (CG/DIC). Foram 
realizados testes com diversos solventes a fim de se verificar a taxa de recuperação 
(TR) de cada um deles. Os testes revelaram que o diclorometano (CH2Cl2) 
apresentou os melhores resultados de TR, com  valores acima de 75% de extração 
dos compostos BTEX. Os parâmetros analíticos utilizados para validação do método 
cromatográfico foram: seletividade, linearidade, precisão, exatidão, limite de 
detecção e limite de quantificação. A amostragem foi realizada em ar ambiente dos 
postos de combustíveis da cidade de Amargosa, Bahia. As concentrações 
encontradas no ar ambiente dos postos de combustíveis variaram de 16,9 a 44,5 µg 
m-3 para o benzeno; de 39,9 a 247 µg m-3 para o tolueno; de 15,6 a 29,4 µg m-3 para 
o etilbenzeno; de 12,7 a 68,5 µg m-3 para o m-xileno; de 13,7 a 63,3 µg m-3 para o p-
xileno e de 13,1 a 42.2 µg m-3 para o o-xileno. Os resultados obtidos pelo método 
proposto foram comparados com os resultados obtidos por um método usando 
dessorção térmica e não apresentou diferenças significativas para a faixa de 
concentração estudada, ratificando a validade do método. As concentrações dos 
compostos encontrados neste trabalho são consideradas pela NR-15 do Ministério 
do Trabalho e Emprego, com exceção do benzeno, como não cancerígeno para 
seres humanos. Segundo estudo realizado pela Organização Munidal da Saúde 
(OMS), os níveis de benzeno encontrados são classificados como possíveis 
causadores de câncer devido seu caráter cumulativo durante o tempo de vida laboral 
de um trabalhador nesses ambientes. 
 
Palavras-chave: Poluição atmosférica; BTEX; dessorção química; cromatografia a 
gás; ambientes ocupacionais; saúde ocupacional. 
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SANTOS, Gil Luciano Guedes dos. Development and application of a chemical 
desorption method for determination of BTEX in ambient air from gas stations using 
gas chromatography. 154 pp. 2014 – Doctoral Thesis, Instituto de Química, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
Air pollution is the type of pollution that has caused more discomfort for the 
population. This type of pollution has caused damage to human health resulting from 
simple irritations to the development of cancer. Many times, the concentration of 
some air pollutants in occupational environments can be greater than the values 
established by law due to the location of potential emission sources and the default 
of adequate ventilation systems. First, this work aimed to develop an exploratory 
quantitative/qualitative research with gas station attendants in cities located in the 
Southern Recôncavo of Bahia and promoting a critical reflection on their perceptions 
about the effects on human health caused by volatile organic compounds (VOC) 
during their work activities. After this initial analysis, an analytical method was 
developed to determination of BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes) 
concentrations in samples of ambient air of gas stations by active sampling on 
adsorbent tubes containing activated charcoal followed by chemical desorption and 
analysis by gas chromatography with flame ionization detector (GC/FID). Tests were 
done using various solvents in order to verify the recovery rate (RR) of each one of 
them. So, tests indicated that dichloromethane (CH2Cl2) presented the best results of 
RR, with values above 75% of extraction of BTEX compounds. The selectivity, 
linearity, precision, accuracy and detection and quantification limits of the 
chromatographic method were validated. Sampling was performed in ambient air of 
gas stations located in Amargosa city in Bahia. The concentrations found in ambient 
air of gas stations ranged from 16.9 to 44.5 µg m-3 for benzene; 39.9 to 247 µg m-3 
for toluene; 15.6 to 29.4 µg m-3 for ethylbenzene; 12.7 to 68.5 µg m-3 for m-xylene; 
13.7 to 63.3 µg m-3 for p-xylene and 13.1 to 42.2 µg m-3 for o-xylene. The results 
obtained in this proposed method were compared with the results obtained in a 
method using thermal desorption and showed no significant differences for the 
studied analytical range, confirming the validity of the method. The concentrations of 
the compounds found in this study are classified not carcinogenic to humans by NR-
15 from the Ministério do Trabalho e Emprego, with the exception of Benzene. 
According to a study developed by the World Health Organization (WHO), the levels 
of Benzene found are classified as possible causes of cancer because of its 
cumulative feature during the work lifetime of a gas station attendant in those 
environments. 
 
Keywords: Air pollution; BTEX; chemical desorption; gas chromatography, 

occupational environments; occupational health. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

O grande desenvolvimento da economia e o crescimento industrial das 

últimas décadas contribuíram para que se aumentasse a demanda pelo uso dos 

recursos naturais. Além disso, o crescimento da população nas áreas urbanas 

juntamente com o aumento do número de veículos em circulação tem colaborado 

com inevitáveis impactos ambientais como a poluição do ar, da água e do solo [1]. 

Nos últimos anos, tem crescido a preocupação da população em relação aos 

possíveis efeitos adversos causados à saúde pela exposição à poluição do ar, 

particularmente nos grandes centros urbanos. No entanto, esta preocupação, acerca 

dos efeitos nocivos da poluição do ar vem sendo observado desde a primeira 

metade do século XX, durante episódios de alta concentração de poluentes como os 

que ocorreram, por exemplo, no Vale de Meuse, na Bélgica [2] em 1930; em Donora, 

na Pensilvania [3], em 1948; e em Londres, Inglaterra, no inverno de 1952-1953 [4]  

Segundo a Resolução nº 3 de 28 de junho de 1990 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente - CONAMA [5], parágrafo único, entende-se como poluente 

atmosférico: 

“qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em 
quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo 
com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: (i) 
impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; (ii)  inconveniente ao bem-
estar público; (iii)  danoso aos materiais, à fauna e fora; e (iv)  
prejudicial  à  segurança,  ao  uso  e  gozo  da  propriedade  e  às  
atividades normais  da comunidade”. 

 

A contaminação da atmosfera é um fenômeno que ocorre em consequência 

das atividades naturais e/ou da ação humana. Dos impactos ambientais 

intensificados pelo homem, os efeitos causados a atmosfera do planeta tem sido 

cada vez mais onerosos. A queima de combustíveis fósseis, por exemplo, tem 

contribuído de forma significativa com a poluição atmosférica, causando 
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perturbações térmicas em todo planeta. Dessa forma, é imprescindível, a prática de 

ações para melhorar a qualidade do ar e proteger a saúde dos seus habitantes. 

Esse conjunto de pequenos atos de preservação ambiental é que implica em 

grandes feitos para os ecossistemas e para a humanidade [6]. 

No Brasil, cidades metropolitanas como São Paulo, Rio de Janeiro ou 

Salvador vêm enfrentando graves problemas relacionados ao aumento da poluição 

do ar. Para evitar a crescente e descontrolada contaminação do ar é necessário a 

adoção de medidas, tais como a aplicação de políticas preventivas educacionais. O 

crescimento da frota de veículos automotivos na última década e o aumento do 

consumo de combustíveis fósseis têm provocado um aumento nas emissões de 

poluentes do ar agravando as condições de saúde dos seres humanos e da poluição 

ambiental [7]. 

A poluição em ambientes ocupacionais tem sido um dos principais problemas 

enfrentados atualmente [8,9,10,11,12]. Diversas doenças, tais como alergias, 

irritações e diversos tipos de câncer têm sido reportados em ambientes de trabalho, 

devido aos níveis elevados de poluentes, sobretudo os derivados do petróleo 

através do grupo de mono aromáticos constituído pelo benzeno, tolueno, etilbenzeno 

e xilenos (BTEX) [13]. Neste grupo, o benzeno é considerado pelas agências de 

monitoramento do ar, tanto nacional quanto internacional [5,14,15,16,17], como uma 

substância potencialmente cancerígena ao ser humano, enquanto que os seus 

derivados apresentam uma toxicidade menor, porém com possibilidade de risco à 

saúde humana, especialmente quando inalados de forma crônica [18,19]. 

A Organização Mundial de Saúde - OMS [20] estima que uma exposição 

crônica das populações urbanas à concentrações de 1,7 µg m-3 de benzeno pode 

causar 10 casos de leucemia por milhão de habitantes. As principais fontes 

exteriores destes compostos são: escapes de automóveis, perdas por evaporação 

de combustíveis, emissões industriais, refino de petróleo, armazenamento, 

revestimentos de superfície e a utilização de solventes [21]. 

Apesar do aumento da poluição nesses ambientes e do número cada vez 

maior de pessoas doentes, não existe, em geral, uma rede de monitoramento 

estabelecida e os dados sobre a poluição do ar são escassos e fruto de pesquisas 
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isoladas. Assim, esses fatos são os principais motivadores desta pesquisa, pois o 

conhecimento da qualidade do ar que se respira é imprescindível, principalmente 

nas áreas com concentrações elevadas de poluentes, como os postos de 

combustíveis, onde várias pessoas transitam e trabalham diariamente.  

A finalidade desse trabalho foi o desenvolvimento e aplicação de método de 

dessorção química para a identificação e quantificação de benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e xilenos presentes na atmosfera ambiente de postos de combustíveis, a 

partir de amostragem ativo, visando o conhecimento dos níveis dos mesmos na 

atmosfera. O conhecimento desses níveis ambientais de BTEX é necessário para 

elaborar estratégias adequadas para o controle da emissão desses compostos na 

atmosfera e, consequentemente, o melhoramento da qualidade de vida das pessoas 

que trabalham ou vivem nas circunvizinhanças desses locais, fazendo com que a 

cada dia aumente a responsabilidade social com relação a este problema. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver um método de dessorção química para determinar benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e (m,p,o-)xilenos em atmosfera de postos de combustíveis 

utilizando cromatografia a gás com detector de ionização em chama. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Empregar o sistema de amostragem ativa utilizando tubos de vidro 

preenchidos com carvão ativado e análise por dessorção química e 

cromatografia a gás com detecção por ionização em chama; 

 Realizar pesquisa de caráter exploratório qualitativo-quantitativa com 

trabalhadores de postos de combustíveis da região do Recôncavo Sul da 

Bahia sobre os riscos à suas saúdes causados pelos combustíveis fósseis. 
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 Otimizar e avaliar parâmetros de análise, tais como, solvente e coluna 

cromatográfica. 

 Validar o método cromatográfico utilizado para as análises; 

 Comparar os resultados do método utilizado na investigação com os 

resultados de outros métodos encontrados na literatura; 

 Analisar amostras reais utilizando o método proposto e um método 

comparativo para demonstração da viabilidade operacional da metodologia; 

 Aplicar os sistemas desenvolvidos na coleta de amostras reais de ar ambiente 

para a determinação de compostos com número de carbono na faixa de C6 a 

C9 em postos de combustíveis na cidade de Amargosa, localizada no 

Recôncavo Sul da Bahia; 
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Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e 

nunca se arrepende. 

(Leonardo da Vinci) 
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CAPITULO II 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Considerando o aumento da poluição atmosférica causada por ações 

antrópicas e a busca pelo desenvolvimento de novos métodos analíticos para o 

monitoramento ambiental, são apresentadas a seguir algumas informações sobre 

poluição em ambientes ocupacionais e alguns trabalhos que elucidam métodos para 

determinação de BTEX nestes ambientes.  

 

2.1. POLUIÇÃO DO AR EM AMBIENTES OCUPACIONAIS 

 

Nas últimas décadas a poluição do ar e o seu controle têm sido um tema 

largamente pesquisado e atualmente é apontado como um fator de grande 

importância na busca da preservação do meio ambiente, e em particular, da saúde 

humana [22]. A poluição do ar pode ocorrer de forma significativa tanto em 

ambientes ocupacionais internos como em ambientes externos. Ambiente 

ocupacional corresponde aos locais ou recintos abertos ou fechados onde se 

desenvolvem atividades laborativas específicas e próprias desses locais. A poluição 

ocupacional do ar ambiente é por sua vez, a degradação das condições 

atmosféricas ambientais de trabalho, que pode prejudicar a saúde do trabalhador e 

dos usuários [12,23]. 

Para definir os agentes poluidores do ar em ambientes ocupacionais e seus 

efeitos sobre homens, animais e vegetais, é necessário estabelecer referenciais e 

elaborar critérios para medir a frequência de ocorrência dos poluentes e seus 

efeitos, as fontes de emissão específicas, os tipos de poluentes comuns naquele 

ambiente, as atividades realizadas,e a magnitude de suas concentrações [24].  

Para se avaliar a exposição humana a contaminantes presentes no ar de 

ambientes ocupacionais é preciso realizar uma estimativa por meio de medidas 

periódicas das concentrações dos contaminantes em amostras colhidas no 

ambiente, combinadas com as medidas de determinada substância química ou de 



Química Analítica 

 

7 

 

seu metabólito na população exposta [25,26,27,28,29]. As agências de 

regulamentação realizam esta avaliação determinando as concentrações dos 

agentes tóxicos no ar ambiente, utilizando como referência os valores máximos 

permitidos.  

Estes valores máximos permitidos para ambientes ocupacionais referem-se 

às concentrações das substâncias químicas dispersas no ar e representam 

condições às quais, acredita-se que a maioria dos trabalhadores possa estar 

exposta, repetidamente, dia após dia, durante toda a vida do trabalhador, sem sofrer 

efeitos adversos à saúde e recebem diversas denominações como Limites de 

Exposição Ocupacional (LEO), Limites de Tolerância (LT), Threshold Limit Values 

(TLV) ou Occupational Exposure Limits (OEL) [30,17]. 

No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego, através da Norma 

Regulamentadora nº 15 de 1978, estabelece valores máximos permissíveis, 

denominado de Limite de Tolerância (LT) e definido como a concentração ou 

intensidade máxima ou mínima no ambiente de trabalho, relacionada com a 

natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do 

trabalhador, durante a sua vida laboral. Para o benzeno utiliza-se o termo valor de 

referência tecnológico (VRT) [31]. 

A presença de contaminantes no ar ambiente de locais de trabalho tem 

causado particular preocupação devido à natureza, a contínua exposição e do 

tamanho da população em risco. Estudos que relacionam a poluição do ar em 

ambientes ocupacionais com a saúde têm mostrado que indivíduos que trabalham 

nesses ambientes insalubres são mais propensos ao desenvolvimento de doenças 

respiratórias crônicas, diminuição da função pulmonar e maior predisposição à asma 

[32,33]. 

 

2.2. QUALIDADE DO AR AMBIENTE EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

 

Uma das fontes mais importante de contaminação do ar dos grandes centros 

urbanos são os produtos derivados do petróleo, como o óleo diesel e a gasolina 

[34,35]. A qualidade do ar nas atividades de revenda e abastecimento de 
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combustíveis líquidos tem sido motivo de preocupação em todo mundo, 

especialmente nas grandes metrópoles. Essas atividades apresentam um alto risco 

ocupacional para os trabalhadores, clientes e as pessoas que transitam diariamente 

pelas vizinhanças destes locais [36,37,38,39,40,41]. 

As atividades em um posto de revenda de combustível são bastante 

diversificadas e envolvem não só o abastecimento, mas também prestação de 

serviços como troca de óleo, lavagem de veículo e calibração de pneus, além de loja 

de conveniência, lanchonete, pousada, restaurante etc. Essas atividades em 

conjunto com a elevada taxa de evaporação dos combustíveis comercializados e as 

emissões oriundas da combustão constituem as principais fontes de diminuição da 

qualidade do ar nos postos de revenda de combustíveis [42,43]. 

Além disso, deve-se considerar também os procedimentos de distribuição e a 

estocagem de combustíveis em postos de revenda como importantes fontes de 

compostos orgânicos voláteis [44,45,46]. Dos compostos orgânicos voláteis (COV) 

que constituem a gasolina, destacam-se um grupo de componentes aromáticos 

constituído por benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX). Além disso, 

compostos carbonílicos, tais como acetona, acroleína, formaldeído e acetaldeído 

são gerados pela queima dos combustíveis e das atividades fotoquímicas 

[47,48,49,50]. 

Mesmo em baixas concentrações, estes compostos são considerados 

depreciadores da qualidade do ar ambiente, podem promover toxicidade aguda e 

crônica e alguns deles, tais como, o benzeno e o formaldeído são classificados pelas 

agências de monitoramento ambiental e pesquisas como carcinogênicos em 

humanos [16,17,51]. 

A dispersão dos COV em postos revendedores de combustíveis está 

diretamente relacionada com as condições meteorológicas e geográficas do local, da 

radiação solar, da direção e velocidade do vento, do fluxo de carros, da temperatura 

ambiente e dos parâmetros de difusividade no ar. Estes fatores podem contribuir 

para os altos níveis destes compostos no ar ambiente e, para o alto risco 

ocupacional dos atendentes e usuários em postos revendedores de combustíveis 

[52,53,54]. 
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Na literatura são encontrados diversos trabalhos que avaliaram a qualidade 

do ar em postos de combustíveis de vários países e os riscos ocupacionais pelos 

compostos orgânicos voláteis causados em trabalhadores durante seu expediente 

de trabalho [46,53,55,56,57,58]. Em um desses trabalhos, Rekhadevi et al. [59] 

realizaram uma pesquisa na cidade de Hyderabad localizada na região 

metropolitana no centro da Índia com 200 atendentes de postos de combustíveis. 

Foram realizadas amostragens no ar ambiente dos postos, na zona de respiração e 

no sangue dos atendentes. Os resultados sugeriram que a exposição aos 

compostos orgânicos voláteis, em especial o benzeno, o tolueno e os xilenos, possui 

potencial para causar alterações genéticas aos indivíduos expostos. Além disso, os 

dados destacaram a necessidade de manter as medidas de segurança e de 

intervenção para minimizar os efeitos a exposição. No Brasil, alguns trabalhos para 

determinação de compostos voláteis na atmosfera, em especial, os compostos 

BTEX, tem sido realizado nos últimos anos [52,60,61,62,63,64]. Nestes trabalhos, os 

autores utilizam, especialmente, os métodos da US-EPA [14] para determinação de 

compostos orgânicos voláteis em ar em ambientes internos e externos. No trabalho 

desenvolvido em 2007 no Rio de Janeiro por Martins et al. [63], o método utilizado 

para determinação de aldeídos e BTEX foram TO-11A [65], TO-1[66] e TO-2 [67], 

todos da US EPA. Os autores utilizaram acetonitrila para a extração dos aldeídos 

dos tubos amostradores e o diclorometano como solvente para extração dos 

compostos BTEX. Não foram encontrados na literatura trabalhos desenvolvidos no 

Brasil reportando a determinação de BTEX na atmosfera utilizando diclorometano 

como solvente extrator combinado com outros métodos, tais como, o método 1501 

da NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [17] ou o método 

12 da OSHA (Occupational Safety and Health Administration) [68]. 

 

2.3. POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS 

 

No Brasil existem aproximadamente 39.500 postos que envolvem a revenda 

de combustíveis e abastecem diariamente milhares de veículos automotores, o 

principal meio de transporte nacional [69]. Segundo o Conselho Nacional de Meio 
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Ambiente [5], postos revendedores de combustíveis são instalações que revendem 

de forma varejistas combustíveis líquidos derivados do petróleo, álcool combustível 

e outros combustíveis. 

Estes estabelecimentos, em geral, empregam diversos trabalhadores, dentre 

eles destacam-se os frentistas, que estão diariamente expostos aos COV, oriundos 

de diversos combustíveis potencialmente perigosos, muitas vezes sem nenhum tipo 

de equipamento de proteção individual (EPI), durante a sua atividade. Além disso, 

estes COV, muitas vezes, são confinados em locais como caixas, barris, subsolo de 

edificações, dentre outros ambientes, podendo causar acidentes como incêndio, 

explosão e contaminação ambiental [70]. 

Segundo dados de 2012 (VERIFICAR DADOS NOVOS) da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) [69], no Brasil existem 39450 

postos revendedores de combustíveis, 236 distribuidoras e 16 refinarias. Em 2012, a 

produção brasileira dos principais combustíveis derivados de petróleo (gasolina C, 

gasolina de aviação, gás liquefeito de petróleo, óleo combustível, óleo diesel, 

querosene de aviação e querosene iluminante) foi de 119,8 milhões de metros 

cúbicos, 7,6% superior à de 2011. Desse volume, 118,5 milhões m³, 98,9% do total, 

foram produzidos em refinarias.  

O consumo aparente de combustíveis no mercado brasileiro em 2012 

aumentou 6,1% em relação ao consumo referente a 2011. Segundo relatório de 

dezembro de 2012 da ANP [69] houve um aumento de 7% no consumo de óleo 

diesel na comparação entre 2011 e 2012, de 52,264 bilhões de litros para 55,900 

bilhões de litros. O consumo de gasolina C foi de 39,698 bilhões de litros, um 

aumento de 11,9% em relação aos 35,491 bilhões de litros relativos a 2011. O 

consumo de etanol hidratado, que havia sido 10,899 bilhões de litros em 2011, caiu 

para 9,850 bilhões de litros em 2012, o equivalente a uma diminuição de 9,6%. O 

etanol total (soma de anidro e hidratado) teve redução de 5,6% em 2012 frente a 

2011, de 18,851 bilhões de litros para 17,790 bilhões de litros. A mesma variação foi 

encontrada no consumo de biodiesel, de 2,580 bilhões de litros em 2011, para 2,762 

bilhões de litros em 2012. 
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O aumento da frota de veículos em circulação no país nos últimos anos tem 

contribuído diretamente para a ampliação do número de postos revendedores de 

combustíveis. Segundo dados de maio de 2014 do Departamento Nacional de 

Trânsito - DETRAN [71], a Bahia possui uma frota de 3.440.389 veículos, um 

aumento de aproximadamente 4,8% em relação aos 3.281.754 veículos em 

novembro de 2013. Segundo a 31º Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN, 

a cidade de Amargosa, localizada no Recôncavo Sul da Bahia, possui uma frota de 

8.380 veículos, correspondendo a cerca de 0,25% do total da frota de veículos da 

Bahia. De acordo com dados de dezembro de 2012 da ANP [69], a Bahia possui 

2.323 postos revendedores de combustíveis.  

O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e 

Lubrificantes - SINDICOM [72] relata que a cada ano mais de 500 postos 

revendedores de combustíveis legais e ilegais surgem no país e esse número só 

aumenta. A rede varejista brasileira de postos revendedores de combustíveis 

distribui comumente três tipos de combustíveis líquidos: gasolina (tipo A e C), álcool 

e diesel (B5). Na Bahia, o consumo de gasolina tipo C, uma das principais fontes de 

emissão dos compostos BTEX em ar ambiente, foi de 1.843 bilhão de litros em 2012 

[69]. 

 

2.4. ATIVIDADES NOS POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS E AS 

IMPLICAÇÕES À SAÚDE 

 

De acordo com a Federação Nacional dos Empregados em Posto de Serviços 

de Combustíveis e Derivados de Petróleo - FENEPOSPETRO [73], existem no Brasil 

cerca de 500 mil frentistas. Estes profissionais são submetidos diariamente à 

exposição aos compostos voláteis presentes nos combustíveis fósseis, em particular 

o benzeno, substância reconhecida internacionalmente como carcinogênica para 

humanos. Após a constatação desse problema no início da década de 1980, o 

Ministério da Saúde vem intensificando as ações para o controle e a restrição do uso 

desse solvente no Brasil. O Ministério da Saúde também tem promovido, através de 

articulação interinstitucional, a avaliação do funcionamento dos postos de revenda 
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de combustíveis e o estado de saúde dos frentistas, bem como o amparo aos 

trabalhadores afetados (contaminados) por essas substâncias [74].  

No Brasil, os funcionários de postos de combustíveis estão entre os que se 

encontram sob maior vulnerabilidade, pois muitas vezes, não conhecem os riscos da 

exposição aos compostos orgânicos voláteis presentes nos combustíveis fósseis e, 

em função da própria natureza do trabalho, lidam com esses agentes 

continuamente. Dentre as diversas atividades que os põe em contato com esses 

compostos, pode-se destacar: o abastecimento dos automóveis, a recepção dos 

combustíveis, a conferência da qualidade dos produtos, além dos riscos de 

acidentes. Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do 

Trabalho e Emprego [75], das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores de 

postos de combustíveis, a manipulação de agentes químicos é a mais crítica, pois 

deixam os indivíduos expostos às substâncias nocivas dos combustíveis. A 

exposição a limites acima dos toleráveis podem comprometer a saúde dos 

trabalhadores.  

Sendo assim, a atividade desses profissionais é classificada como insalubre, 

tendo respaldo do Anexo 11 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/78, 

que regulamenta os índices toleráveis durante exposição com produtos químicos 

presentes nos postos de combustíveis [76,77]. 

A profissão de frentista é considerada perigosa e insalubre por, muitas vezes, 

não possuir equipamentos e materiais que possam colaborar com o bem-estar físico 

e mental destes trabalhadores. Esta atividade requer a utilização de três grandezas 

do indivíduo: grandezas física, psíquica e cognitiva. Além disso, residir nas 

imediações de postos de combustíveis pode apresentar possíveis riscos à saúde. 

Estudos realizados na Universidade de Murcia, Espanha, ratificam esta hipótese. 

Segundo esse estudo, na hora do abastecimento dos veículos, o ar fica contaminado 

num raio de até 100 m [78].  

A contaminação de frentistas pelos COV em postos de combustíveis tem 

acontecido com frequência no Brasil. Segundo laudo médico emitido pela médica 

Mariana Oliveira Barcelos, em julho de 2011, na cidade de Dourados-MS, o frentista 

Gilberto Filiu morreu devido ao agravamento de sua saúde causado principalmente 
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pelo benzeno presente nos combustíveis [79]. O atestado médico registrado na 

época relatou que: 

 

“O paciente Gilberto Filiu apresentou exposição ocupacional ao 
benzeno durante 29 anos e está em acompanhamento médico neste 
serviço e em serviço médico especializado devido à insuficiência 
hepática, agravada pela intoxicação crônica ao benzeno 
(benzenismo). Em decorrência da patologia, apresenta ainda 
distúrbio plaquetário, hemocromatose e humor deprimido. Deverá 
permanecer afastado da exposição ao benzeno para diminuir o risco 
de agravamento do quadro clínico atual e de desenvolvimento de 
neoplasias”. 

 

Segundo Gilson da Silva Sá, presidente do Sindicato dos Empregados em 

Postos de Gasolina e Derivados de Petróleo do Mato Grosso do Sul - 

SINPOSPETRO/MS, este fato alertou os mais de 5000 frentistas do Mato Grosso do 

Sul na luta por melhores condições de trabalho e de segurança, principalmente em 

relação aos COV emitidos pelos combustíveis no momento do abastecimento dos 

veículos e/ou descarregamento de combustíveis [80]. 

A saúde dos frentistas tem preocupado o Ministério do Trabalho e Emprego. 

Em setembro de 2010 na cidade de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, a 

Secretaria de Saúde, através do Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador 

(PAST), realizou uma pesquisa in loco com 80 trabalhadores expostos aos vapores 

dos combustíveis para averiguar o grau de intoxicação causado por eles. A pesquisa 

foi realizada em parceria com o Sindicato dos Empregados em Postos de Gasolina e 

Derivados – SINPOSPETRO/Campos dos Goytacazes/RJ. Segundo a coordenadora 

do programa, Mara Carvalho, os frentistas representam a categoria com maior grau 

de risco a intoxicação por COV, em especial o benzeno, na região de Goytacazes 

[81]. 

Diante de todas estas informações citadas, surgiu o interesse em investigar a 

percepção dos frentistas sobre os efeitos a saúde, causados pelos vapores emitidos 

pelos combustíveis no momento do abastecimento em postos de revenda de 

combustíveis no município de Amargosa-BA, local da amostragem deste trabalho e 

em algumas cidades situadas na região do Recôncavo Sul e no Vale do Jiquiriçá. 
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2.5. COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV) 

 

Dentre os contaminantes atmosféricos, os COV constituem o maior grupo de 

poluentes e apresentam um impacto nocivo à saúde humana devido aos seus 

efeitos tóxicos, mutagênicos e cancerígenos [82,83,84]. Quando presentes na 

atmosfera atuam como precursores do smog fotoquímico, que leva a produção de 

ozônio troposférico, além de realçar o efeito estufa global [85]. Os COV são 

encontrados na troposfera e suas concentrações variam em níveis desde ppt  até 

ppb. A introdução desses compostos na atmosfera é feita através dos combustíveis 

fósseis, queima de biomassa, processos geoquímicos e emissões das vegetações 

tanto nos continentes como nos mares [86]. Entre os COV, uma atenção especial 

tem sido dada ao grupo BTEX, especialmente ao benzeno, devido aos seus efeitos 

adversos sobre a saúde humana. A principal fonte de BTEX em áreas urbanas são 

as emissões evaporativas provenientes da gasolina e das emissões veiculares. 

 

2.5.1. O grupo BTEX 

 

Os compostos BTEX (BTEX é um acronismo para Benzeno, Tolueno, 

Etilbenzeno e orto, meta e para-Xileno). São compostos monoaromáticos e têm 

como principal característica a presença de uma única estrutura cíclica insaturada. 

Os componentes desse grupo são classificados como compostos orgânicos voláteis, 

apresentam fácil absorção, são usualmente metabolizados e não permanecem no 

organismo humano por grandes períodos de tempo [87,88]. Nos últimos anos, 

diversos estudos têm sido realizados para verificar os níveis de poluentes no ar 

ambiente nas zonas urbanas, muitos dos quais, estão focados na determinação de 

compostos do grupo BTEX [89,90,91,92,93]. No grupo BTEX, o benzeno ou anel 

benzênico é considerado o principal composto e seus derivados (tolueno, 

etilbenzeno e xilenos), possuem um hidrogênio do anel benzênico substituído por 

grupos metil (CH3) ou etil (-CH2-CH3). Na Figura 1 são mostrados os compostos do 

grupo BTEX e, em destaque, o benzeno. 
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Figura 1. Formas estruturais dos compostos BTEX. 

 

Em geral, a origem de BTEX no ambiente é através da vaporização da 

gasolina e pelos vapores emitidos pela combustão incompleta em veículos 

motorizados [94,95,96]. A volatilização dos compostos BTEX que compõem a 

gasolina ocorre, frequentemente, no momento em que os automóveis são 

abastecidos nas bombas. Na composição da gasolina de origem petrolífera, o grupo 

BTEX representa aproximadamente 18% (m/m) em uma mistura padrão [97]. No 

entanto, é importante ressaltar que, dependendo do fabricante, o processo de refino 

e do tempo de produção, a composição da gasolina pode variar muito. Dos 

compostos presentes na gasolina, o grupo BTEX está associado com algumas 

doenças relacionadas à saúde humana. Os naftalênicos, que também causam 

problemas à saúde, constituem apenas 1% (m/m) de gasolina. A fração de 18% 

(m/m) de BTEX na gasolina pode ser dividida em frações específicas conforme é 

mostrado na Figura 2. 
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Figura 2. Valores relativos aos 18% (m/m) da fração dos compostos BTEX na composição 

da gasolina [97]. 

 

Os compostos BTEX são emitidos, principalmente, de fontes antrópicas. 

Quando liberados no ambiente, podem volatilizar, dissolver ou adsorver nas 

partículas de solo ou podem ser biologicamente degradados. As fontes de 

contaminação por BTEX mais comuns são os grandes pátios de estocagem de 

derivados de petróleo, oleodutos com vazamentos, oficinas mecânicas que 

manipulam derivados de petróleo e vazamento de gasolina de tanques subterrâneos 

mal conservados ou manejados de forma incorreta [98,99,100]. 

Dentre os compostos orgânicos voláteis presentes na atmosfera em áreas 

urbanas, os compostos BTEX representam uma parcela significativa destes 

componentes e os seus impactos ao ambiente e saúde pública já estão gerando 

preocupação. Os compostos BTEX foram reconhecidos como os precursores das 

reações fotoquímicas de formação do ozônio troposférico, seguido pelos aerossóis 

orgânicos [101,102,103] 

Em muitos países, para avaliar os impactos de BTEX na qualidade do ar 

atmosférico, tem-se investigado os níveis de BTEX em ambientes como zona urbana 

e suburbana, rural, no centro das cidades e das zonas industriais. Estas medições 

fornecem informações úteis sobre as variações espaciais e temporais destes 

compostos e as relações de benzeno/tolueno (B/T) e etilbenzeno/xilenos (E/X) são 

reconhecidas como indicadores úteis da atividade fotoquímica atmosférica, bem 
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como a origem de fontes [93]. A razão benzeno/tolueno (B/T) é largamente usada 

como um indicador para escapamento dos veículos nas áreas urbanas por causa da 

significativa diferença das razões entre os gases de escape de veículos e outras 

fontes emissoras. Quando a razão B/T apresenta valores iguais ou maiores que 0,5 

(m/m), são relatadas como sendo característica das emissões veiculares 

[104,105,106,107].  

Os resultados apresentados por Liu et al. [93], em determinações realizadas 

antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, mostraram que 

as razões médias de B/T foram 0,64, 0,60 e 0,46, respectivamente. Estes valores 

indicaram as emissões veiculares como a principal fonte de benzeno e tolueno em 

Pequim durante o período investigado. A proporção de etilbenzeno/xilenos (E/X) é 

geralmente usada como o indicador de reatividade fotoquímica [103,108]. As razões 

médias de E/X medido antes, durante e após os jogos olímpicos de Pequim foram 

0,77; 0,55 e 0,54, respectivamente.  Os autores apontaram que as condições 

climáticas durante o dia influenciam diretamente nas razões E/X. Nos dias 

tipicamente nublados, por exemplo, a razão E/X é mais pronunciada, evidenciando 

que a concentração elevada de radicais OH pode ser proveniente de reação 

heterogênea do NO2 com o H2O, o que frequentemente aconteceu antes do início 

dos Jogos Olímpicos, e resultou em valor muito mais elevado de E/X durante este 

período do que os outros dois períodos. 

 

2.5.1.1. Efeitos toxicológicos e riscos de exposição ocupacional 

 

Do ponto de vista toxicológico, o benzeno é o componente mais perigoso, 

porque é considerado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer – AIPC 

[51] e pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos – APA [109] como 

agente carcinogênico aos humanos [41,110]. Atualmente, de acordo com União 

Europeia [111], a concentração média de benzeno máxima permitida, em ar 

ambiente, é de 5,0 µg m-3 [112,113,114,115].  

Nos Estados Unidos, a NIOSH [17] e a APA [109] estabeleceram níveis menores 

que 1,0 ppm de exposição ao benzeno para uma jornada de trabalho de 8h/dia. No 
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Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego proibiu desde o dia 1º de setembro de 

1997 através da NR-15 (Anexo 13-A), a utilização de benzeno em qualquer local de 

trabalho, exceto em laboratórios que fazem pesquisa com o benzeno, indústrias 

petroquímicas, empresas que comercializa derivados do petróleo e a utilização como 

azeótropo na produção de álcool anidro, onde os níveis de exposição podem variar 

de 1,0 a 2,5 ppm. Os outros compostos (etilbenzeno, tolueno e xilenos) também têm 

sido reconhecidos pela neurotoxicidade e, eventualmente, produzir sintomas como 

cansaço, confusão, fraqueza, as ações do tipo bêbado, perda de memória, náuseas 

e perda de apetite [116,117,118]. 

A Portaria Interministerial n° 775, de 28 de abril de 2004, no seu Artigo 1º 

“Proíbe a comercialização de produtos acabados que contenham “benzeno” em sua 

composição, admitindo, porém, a presença desta substância, como agente 

contaminante, em percentual não superior a 0,1% (zero vírgula um por cento), em 

volume, a partir de 1° de dezembro de 2007”. O inciso primeiro do Artigo 1º 

determina que o nível de benzeno em combustíveis derivados de petróleo não seja 

superior a 1% (um por cento), em volume. Além disso, o artigo segundo desta 

mesma portaria estabelece a obrigatoriedade de que o rótulo de qualquer produto 

acabado que contenha mais de 0,01%, em volume, de benzeno, deve indicar a 

presença e a concentração máxima deste composto aromático [119]. O benzeno 

pode ser encontrado, em concentrações acima do permitido por lei, em solventes e 

produtos formulados utilizados em indústrias gráficas, de calçados e couros, de 

tintas e vernizes, em oficinas mecânicas e serviços de pintura  

Na Tabela 1 é mostrado um levantamento dos limites de exposição aos 

compostos benzeno, tolueno e xilenos sugeridos por órgãos nacionais e 

internacionais para qualidade do ar em ambientes industriais e não-industriais. 
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Tabela 1. Limites de exposição aos compostos BTEX por diferentes agências. 

 Poluentes (ppm) 

Agências Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos [REF] 
NIOSH 0,1 100 100 100 [17] 
OSHA 1 200 100 100 [16] 
ACGIH 10 50(pele) 100 100 [30] 
NR-15 1 – 2,5** 78 78 78 [31] 
CONAMA NS* NS NS NS [5] 

*NS = Não Sugerido; **Limite para quem trabalha com derivados do petróleo. 
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health; OSHA – Occupational Safety and 
Health Administration; ACGIH – American Conference of Industrial Hygienists; NR-15 – Norma 
Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil; CONAMA – Conselho 
Nacional de Meio Ambiente  
 

2.5.1.2. Característica físico-química dos compostos BTEX 

 

Os compostos BTEX são líquidos incolores relativamente estáveis a 

temperatura ambiente, possuem baixa massa molar e se volatilizam facilmente por 

apresentarem ponto de ebulição abaixo de 200 oC e pressão de vapor elevada. 

Quando se faz a avaliação do risco ambiental, em caso de contaminação, deve-se 

observar que as propriedades físico-químicas de cada composto é que irão 

determinar as concentrações, o destino e o transporte dos contaminantes no meio 

ambiente [120]. As principais propriedades físico-químicas dos compostos BTEX 

estão resumidas na Tabela 2. 
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Tabela 2. Principais características físico-químicas dos compostos BTEX [121]. 

 

 COMPOSTOS 

PROPRIEDADES Benzeno Tolueno Etilbenzeno o-Xileno p-Xileno m-Xileno 

Fórmula molecular C6H6 C7H8 C8H10 C8H10 C8H10 C8H10 

Massa molar (g mol-1) 78,1 92,1 106,2 106,2 106,2 106,2 

Ponto de ebulição (ºC) 80,1 110,6 136,2 138,0 139,0 144,0 

Massa específica (g cm-3) 20 ºC 0,877 0,867 0,867 0,861 0,884 0,880 

Pressão de vapor (atm) 0,1250 0,0375 0,0125 0,0115 0,0115 0,0109 

Solubilidade em água (g L-1) 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 

Constante da Lei de Henry 0,225 0,274 0,358 0,228 0,233 0,295 

Difusividade no ar (cm2 s-1) x 10–6 0,088 0,087 0,075 0,087 - 0,070 
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2.6. PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS PARA DETERMINAÇÃO DE BTEX EM AR 

AMBIENTE 

 

2.6.1. Considerações Preliminares 

 

A preocupação com a quantificação dos níveis de poluição e elaboração de 

uma legislação para se controlar a emissão de poluentes na atmosfera é algo 

recente. O primeiro protótipo de um amostrador de ar foi proposto no início do século 

XX por Gordon e Lowe [122]. Cerca de 50 anos depois, em 1973, é que esses 

dispositivos começaram a se propagar com os trabalhos de Palmes e Gunnison 

[123] no monitoramento de SO2 na atmosfera.  

Diversos grupos de pesquisas no mundo inteiro têm desenvolvido métodos 

para a quantificação de compostos orgânicos voláteis, em especial compostos 

oriundos da ação antrópica, como os emitidos pela evaporação de combustíveis 

fósseis derivados do petróleo [124,125,126,127,128,129]. 

A implementação de métodos para a quantificação de compostos orgânicos 

voláteis perpassa pelas etapas gerais de uma análise química convencional. 

Segundo Daniel Harris [130] as etapas clássicas em uma análise química são: (a) 

definição do problema analítico; (b) escolha do método analítico adequado; (c) 

amostragem; (d) preparo da amostra; (e) análise química; (f) tratamento e 

interpretação dos dados; (g) controle de qualidade analítica e (h) apresentação dos 

resultados.  

Em consulta ao site de busca Science Direct [131] da Elsevier, utilizando as 

palavras-chave “BTEX”, “air” e “gas chromatography” e filtrando o resultado para 

“Journal”, a quantidade de trabalhos publicados até o presente momento é de 1386. 

Na Figura 3 é mostrado o crescente interesse pela análise desses compostos. A 

partir dos anos 2000 é observado um crescente número de publicações abordando a 

quantificação desses compostos em ambientes externos, internos, em locais de 

trabalho, zona urbana das grandes cidades, etc.  
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Figura 3. Publicações envolvendo BTEX em ar registradas pelo ScienceDirect de 1994 até 

julho de 2014 [131]. 

 

2.6.2. Tipos de amostragens 

 

De acordo com Dewulf e Langehoven [132], a maior parte dos estudos 

relacionados à análise de BTEX atualmente está focada nas técnicas de 

amostragem e de pré-concentração. Amostrar significa que uma parcela da matéria, 

neste caso o ar e os seus poluentes, serão isolados com o objetivo de coletar os 

compostos para uma análise imediata ou posterior [133]. 

A escolha do tipo de amostragem é imprescindível para que não haja 

consumo excessivo de reagentes e equipamentos e, sobretudo, para economizar 

tempo. O principal requisito de um sistema de amostragem é a obtenção de uma 

amostra que represente a atmosfera em um determinado lugar e que possa ser 

avaliada em termos de concentração em massa e em volume. O sistema de 

amostragem não deve alterar as características físico-químicas da amostra [134]. 

Na determinação das concentrações de BTEX no ar, a etapa de amostragem 

é muito significativa para a análise. Em geral, a amostragem de substâncias gasosas 

presentes na atmosfera pode ser classificada em passiva e ativa. A principal 
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diferença entre os dois tipos é a forma em que o poluente é transferido da atmosfera 

para o meio de coleta. A amostragem passiva é classificada como aquela em que 

não utiliza energia elétrica ou qualquer outro mecanismo de propulsão para coleta. 

Na amostragem ativa, o ar é succionado com uma bomba para passar através de 

tubos adsorvente por um determinado período de tempo. O fluxo de ar tem que ser 

exatamente conhecido e calibrado, a fim de saber o volume total de ar em que passa 

pelo dispositivo [135,136]. Atualmente, as amostragens são realizadas por 

equipamentos ativos e passivos, cada vez mais modernos e precisos 

[137,138,139,140], entretanto a amostragem ativa é o método mais empregado de 

amostragem para análise de BTEX. 

 

2.6.2.1. Amostradores passivos 
 

Os amostradores passivos ou estáticos são dispositivos capazes de adsorver 

compostos gasosos ou vapores da atmosfera que se deseja amostrar, a uma taxa 

controlada por processos físicos. Utiliza-se o princípio da difusão e permeação para 

a transferência dos poluentes do ar para o leito adsorvente existente dentro dos 

tubos, onde ficam retidos nos sítios ativos do mesmo, sem necessidade de bomba 

de sucção para forçar o ar a ser amostrado [141].  

Em 1927, Gordon e Lowe [122] patentearam o primeiro amostrador passivo 

para determinação de CO. Estes dispositivos são bastante empregados no 

monitoramento da exposição pessoal em ambientes de trabalho. O uso desses tipos 

de dispositivos de amostragem passiva começou a ser difundido a partir de 1973, 

quando Palmes e Gunnison [123] constituíram suas bases teóricas e desenvolveram 

um amostrador difusivo para SO2. A partir de então, um grande número de 

amostradores têm sido propostos e comercializados e sua aplicabilidade para o 

monitoramento ambiental só começou a ser estudado a partir do final da década de 

1980 [142]. 

As vantagens dos sistemas de amostragem passiva são sua portabilidade, 

conveniência e baixo custo. Os sistemas são leves e podem ser ligados diretamente 

aos indivíduos.  
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2.6.2.2. Amostradores ativos 
 

Os sistemas de amostragem ativa baseiam-se na passagem controlada de ar 

por um tubo coletor contendo um sólido adsorvente utilizando uma bomba de vácuo. 

A amostra obtida é conduzida para um laboratório para realizar a análise quantitativa 

da mesma. O volume da amostra de ar coletada neste sistema é maior do que os 

utilizados pelos sistemas passivos, o que torna a sensibilidade do método mais 

elevada [136,143,144,145]. 

Embora o uso de bombas represente uma dificuldade logística, principalmente 

em áreas remotas, exigindo baterias ou uma linha de energia elétrica, os métodos 

de amostragem ativa têm sido mais comumente aplicados do que aqueles de 

amostragem passiva no monitoramento de constituintes traços atmosféricos. A 

amostragem ativa é uma técnica rápida quando comparada com a amostragem 

passiva, no entanto utiliza equipamentos sofisticados que requerem um suprimento 

de energia contínuo e pessoal capacitado. Sendo assim, Cruz e Campos [135] 

apontaram para a necessidade de desenvolvimento de estratégias de amostragens 

que não dependam desses fatores e que possibilitem a coleta de amostras em 

regiões onde tais requisitos não estejam disponíveis. Nos últimos anos, grupos de 

pesquisa têm realizado estudos a fim de desenvolverem ou aperfeiçoarem métodos 

de amostragem ativa para a determinação de BTEX em ar [52,146,147,148,149,150] 

 

2.6.3. Métodos de dessorção 

 

De acordo com Kim et al. [151], a adsorção é um fenômeno de superfície, 

onde espécies químicas são ligadas a um sólido por interações intermoleculares. A 

adsorção pode ocorrer na interface entre duas fases distintas: gás-sólido e líquido-

sólido [152]. Por ser um fenômeno de superfície, a força da adsorção depende do 

tamanho e forma dos poros, da natureza da superfície adsorvente e área superficial 

do material adsorvente [153].  

Segundo Chiou [154], os materiais adsorventes são sólidos altamente 

porosos com elevada área superficial. Alguns sólidos, como o carvão ativado e a 
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sílica gel, possuem a capacidade de adsorver grandes quantidades de compostos 

gasosos por causa das suas grandes áreas superficiais. De acordo com Mohan e 

Pittman Jr. [155], o carvão ativado é um composto carbonáceo, amorfo, altamente 

poroso e com uma ampla faixa de tamanho de poros (microporos, mesoporos e 

ultramicroporos), resultando em uma área superficial específica que pode ser 

superior a 2000 g m-2. Sendo assim, o carvão ativado é tido como um excelente 

adsorvente para compostos orgânicos apolares, como os compostos BTEX. Na 

Figura 4 [156], pode-se observar através de ampliações por microscopia eletrônica 

de varredura, a característica morfológica da superfície deste adsorvente. 

 

 

Figura 4. Micrografia eletrônica do carvão ativado [156]. 

 

Pode-se notar que o carvão ativado apresenta uma superfície irregular, 

desorganizada, com uma grande quantidade de poros, apresentando morfologia 

com poros em formato de crateras. A interação dos compostos BTEX com a 

superfície do carvão ativado ocorre em função da polaridade da superfície e da 

adsortividade do sólido [157].  
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O caráter apolar desta superfície no carvão ativado é fator preponderante na 

adsorção das moléculas de BTEX. A interação dos compostos apolares BTEX com a 

superfície do carvão ativado ocorre devido às forças de atração, denominadas forças 

de Van der Waals, que ligam fisicamente as moléculas de BTEX ao carvão. Esta 

interação física é uma interação de natureza puramente eletrostática entre os 

compostos BTEX e os átomos da superfície do carvão. Esta atração, que também 

pode ser denominada adsorção de Van der Waals, acontece entre dipolos 

permanentes ou induzidos, sem alteração dos orbitais atômicos ou moleculares das 

espécies envolvidas [158]. Por outro lado, o fenômeno da dessorção acontece no 

sentido inverso ao da adsorção, na qual, os compostos BTEX são dessorvidos da 

superfície do carvão (sítios ativos) devido à “quebra” das ligações de Van der Waals 

através do uso de solventes ou pelo aumento da temperatura [159]. 

Sunesson et al. [160] afirmaram que as características ideais de um 

adsorvente são as seguintes: inércia química e estabilidade térmica; capacidade de 

adsorver quantitativamente e dessorver compostos muito voláteis e semi-voláteis, 

polares e apolares; estabilidade durante a estocagem; habilidade para adsorver 

espécies químicas em  concentrações muito baixas; capacidade de fornecer baixos 

valores de brancos e capacidade de adsorção sem influência da umidade do ar.  

Após a etapa de amostragem, a recuperação dos analitos para a análise pode 

ser realizada por dessorção térmica (volatilização térmica a temperaturas mais altas 

que a ambiente) ou extração com solventes. A preferência por uma das técnicas 

está fortemente ligada ao conjunto adsorbato/adsorvente empregado [161]. De 

acordo com Namiesnik [153], a técnica de pré-concentração de compostos 

orgânicos voláteis sobre sólidos adsorventes tem sido aplicada desde a década de 

1970, apresentando algumas vantagens, tais como: simplicidade, baixo custo, 

seletividade (com o uso de adsorvente apropriado, preenchimentos mistos ou tubos 

em série), possibilidade de aplicação nos modos ativo e passivo, rapidez de análise 

com dessorção térmica acoplada a cromatografia à gás. 

A amostragem por adsorção em sólidos é muito aplicada a um grande número 

de compostos orgânicos voláteis [162,163]. Foley et al. [164] afirmaram que o uso de 

sólidos adsorventes para a sorção física dos COV é mais apropriado porque permite 
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a recuperação de até 100% dos poluentes adsorvidos. No entanto, Dewulf et al. 

[132] lembraram que para o uso desta técnica, a polaridade dos analitos alvos deve 

ser levada em consideração. O carvão ativado, por exemplo, é um adsorvente 

apolar, tem alta afinidade por compostos orgânicos e ainda apresentam a 

propriedade de não ser afetado pela presença de vapor de água no ambiente.  

Nos procedimentos de amostragem ativa e de amostragem passiva é possível 

a combinação tanto com o método de dessorção química quanto com o método de 

dessorção térmica. A escolha do método de dessorção depende do adsorvente 

usado na etapa de amostragem e também da precisão requerida para análise. Na 

etapa de amostragem dois tipos distintos de adsorventes sólidos podem ser 

utilizados: aqueles com uma área superficial específica baixa contendo macroporos 

e outro com uma alta área superficial específica contendo microporos, sendo que os 

mecanismos de adsorção podem ser diferentes. Enquanto que no primeiro caso os 

macroporos são preenchidos por uma cobertura molecular (adsorção em 

monocamada), onde as moléculas são mantidas por forças fracas; no segundo caso 

as moléculas adsorvidas são retidas por forças mais fortes. Neste caso, a extração 

dos analitos do sólido adsorvente com solventes é a mais aplicada. O principal 

problema enfrentado com o uso de solventes para a extração é a redução na 

sensibilidade por causa da diluição dos analitos, geralmente em níveis traços, em 

uma grande quantidade (volume) de solvente.  

A dessorção térmica é o método mais adequado quando as concentrações 

dos poluentes a serem detectadas são muito baixas e a diminuição da sensibilidade 

deve ser evitada. Os adsorventes sólidos possuem grandes resistências a altas 

temperaturas e são utilizados para a dessorção térmica, no entanto possuem 

capacidades de adsorção inferiores a adsorventes utilizados em procedimentos de 

dessorção química [136]. 
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2.6.3.1. Métodos de dessorção química 

 

A dessorção química é usada, por exemplo, para retirada dos analitos 

fortemente adsorvidos em carvão ativado, que possui um alto fator de retenção e 

também atividade catalítica. Um problema enfrentado com o uso de carvão ativado é 

que em atmosferas com umidade relativa do ar moderadamente alta, pode absorver 

água carregando outros analitos [165,166].  

A extração dos analitos é feita, comumente, com solventes que possuem 

afinidade com o analito retido. Para análise de BTEX no ar utilizando amostragem 

ativa ou passiva, o dissulfeto de carbono (CS2) é o solvente mais utilizado devido à 

sua alta capacidade de extração das moléculas adsorvidas no carvão ativado e por 

alcançar melhores taxas de recuperação. Em um estudo realizado em 2010 na 

Polônia para comparar dois tipos de amostradores passivos, os autores 

conseguiram extrair, em média, 97% dos compostos BTEX adsorvidos no carvão 

ativado usando CS2 como solvente [167]. Outras vantagens do uso de CS2 é que 

esse solvente elui rapidamente no início do cromatograma e tem uma resposta muito 

baixa em um detector FID. Apesar destas vantagens, o CS2 é um solvente altamente 

tóxico [168,169]. Wania et al. [170] e Yamashita et al. [171] afirmaram em seus 

trabalhos, que a retirada dos compostos orgânicos retidos em sólidos adsorventes 

pode ser realizada com outros solventes, como o metanol e diclorometano. 

Entretanto, estes também são solventes que apresentam toxicidade. 

Em geral, a dessorção química enfrenta grandes problemas, tais como o uso 

de grandes volumes de solventes orgânicos, a toxicidade, além da necessidade de 

longos tempos de extração e o risco de ocorrer perdas na etapa de concentração do 

analito. No entanto, Baltussen et al. [172] apontaram duas importantes vantagens: 

primeiro, a técnica utiliza condições simples de extração, atenuando a 

decomposição dos analitos, e a segunda é que, uma vez que utilizado um solvente 

adequado, é possível realizar a extração simultânea de compostos polares e 

apolares.  

Mesmo com o advento das técnicas mais modernas de análise e com 

algumas restrições, diversos grupos têm realizado pesquisas utilizando dessorção 
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química. Na Tabela 3 são mostrados alguns procedimentos utilizando a dessorção 

química para determinação de BTEX na atmosfera. 

 

Tabela 3. Procedimentos encontrados na literatura para amostragem dos compostos BTEX 

utilizando o método de dessorção química. 

Ambiente da 

amostragem 
Amostrador Adsorvente Dessorvente Local/Ano [REF] 

Interno Tubo de vidro Carvão ativado CS2 Alemanha/1999 [173] 

Externo Tubo de vidro Carvão ativado CS2 Argélia/1999 [174] 

Externo Tubo Radiello® Carvão ativado CS2 Dinamarca/2001 [175] 

Externo Tudo de vidro 
Resina XAD-2 

Carvão ativado 
CH2Cl2 Brasil/2002 [61] 

Interno Tudo de vidro Carvão ativado 
HCON 

(CH3)2 

Itália/Inglaterra/

2005 
[176] 

Externo Tudo de vidro Carvão ativado CS2 Bélgica/2009 [43] 

Externo Tubo Radiello® Carvão ativado CS2 França/2009 [177] 

Externo Tubo Radiello® Carvão ativado CS2 Itália/2013 [178] 

Externo Tubo de vidro Carvão ativado CS2 India/2012 [179] 

Interno Tubo Radielo® Carvão ativado CS2 Portugal/2011 [180] 

REF = Referência 

 

A sazonalidade pode ser um fator importante na determinação dos compostos 

BTEX. No período de outubro de 2001 a setembro de 2002, Hoque et al. [181] 

realizaram coletas de amostras para determinar as concentrações de BTEX em 

diferentes pontos de amostragem no ar ambiente de Delhi a fim de investigar a sua 

distribuição temporal e espacial. Os tubos de amostragem preenchidos com carvão 

ativado foram expostos ao ar ambiente durante uma semana. Após esse período de 

exposição, o carvão contido nos tubos de amostragem com os analitos adsorvidos 

foi transferido para um frasco de vidro e imediatamente selados e armazenados a 4 

ºC até a análise. Para dessorção química dos analitos foram adicionados 2 mL de 

CS2 ao frasco de vidro contendo o carvão e agitado por 40 minutos para a dessorção 

dos analitos. A análise foi feita por cromatografia a gás com detector de ionização 

em chama. As concentrações de BTEX encontradas apresentaram variações 
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sazonais, atingindo níveis máximos no ápice do inverno. Segundo os autores, a 

meteorologia de Delhi e o comportamento reativo do BTEX podem ter sido 

responsáveis pelas variações sazonais nas concentrações dos analitos. Além disso, 

as relações interespécies mostraram a contribuição das emissões veiculares como 

indicativo para os altos níveis de concentração de BTEX no ar ambiente.  

Os níveis de poluentes encontrados nos centros urbanos são, muitas vezes, 

comparados com os níveis encontrados em áreas rurais em diversos locais no 

mundo. Entre os meses de junho e agosto de 2004, por exemplo, Khoder [21] 

coletou amostras ambientais de compostos orgânicos voláteis em três locais na área 

urbana da grande Cairo, no Egito. Duas amostras na área urbana da grande Cairo 

(em Ramsis e em Haram) e a terceira em uma área rural em Kafr El-Akram, 

província de Menofiya. As amostras foram coletadas conforme o método padrão 

estabelecido pela NIOSH, usando tubos de carvão ativado para a coleta. Os 

compostos foram extraídos com CS2 e as análises foram realizadas utilizando 

cromatógrafo a gás equipado com detector de ionização em chama. As maiores 

concentrações de BTEX foram encontrados em Ramsis, enquanto que as menores 

concentrações foram detectadas em Kafr El-Akram. De todos os analitos 

investigados, o tolueno foi o composto mais abundante. A região da grande Cairo 

apresentou altos níveis de BTEX quando comparadas a outras cidades poluídas do 

mundo. Com os resultados obtidos, o autor avaliou as razões entre os compostos 

BTEX e verificou que os valores encontrados em Ramsis e em Haram possuíam a 

mesma magnitude, indicando que a fonte principal de poluição foram as emissões 

veiculares locais, enquanto que os valores encontrados em Kafr El-Akram possuíam 

magnitudes bem abaixo das outras cidades, sugerindo que a origem dos poluentes 

foi resultado exclusivo da difusão e dispersão destes compostos vindo do tráfego 

intenso das cidades circunvizinhas.  

Alguns pesquisadores também têm investigado os níveis de poluentes em 

ambientes internos (fechados) e comparados com os níveis encontrados em 

ambientes externos (abertos). Em 2008, Gallego et al. [91], monitoraram cinco 

hidrocarbonetos aromáticos (benzeno, tolueno e o-m-p-xileno) no ar interior e 

exterior de edifícios e residências particulares, localizadas em área metropolitana da 
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cidade de Barcelona e em várias áreas rurais da Catalunha, na Espanha. A 

amostragem foi realizada de forma passiva em quatro períodos: primavera/verão e 

inverno de 2000, e verão e inverno de 2001. Após a amostragem, os analitos foram 

eluidos do carvão ativado com CS2 e analisados utilizando um cromatógrafo a gás 

com detector de ionização em chama. Na área metropolitana de Barcelona, as 

concentrações médias de BTX no ar externo foram, respectivamente, de 3,5; 34,2 e 

31,3 µg m-3 e no ar externo das áreas rurais da Catalunha foram de 1,4; 9,2 e 9,2 µg 

m-3. Quando as amostragens foram realizadas em ambientes interno, as 

concentrações médias de BTX encontradas foram, respectivamente, 4,3; 64,8, e 

47,6 µg.m-3 em áreas urbanas e 5,8; 67,0 e 51,4 µg m-3 em áreas rurais. Segundo os 

autores, a presença de garagens ao lado das residências em áreas rurais foi um dos 

fatores que mais influenciaram nos níveis das concentrações de BTX no interior 

destas moradias. Nas áreas urbanas, as emissões procedentes do tráfego de 

automóveis constituíram a principal fonte de BTX, seguido pelo hábito de fumar no 

interior das residências.   

O método convencional empregado para a determinação dos compostos 

BTEX em ar ambiente consiste na coleta em tubos de carvão ativado, extração com 

solvente apropriado e análise por cromatografia a gás com detector de ionização em 

chama. O CS2 tem sido comumente o solvente mais utilizado nestes procedimentos 

por apresentar um elevado calor de adsorção em carvão ativado, deslocando outras 

moléculas de sua superfície, sendo, desta forma, um ótimo solvente para compostos 

apolares [176]. Em 2009, Andrade et al. [182] fizeram um estudo para verificar a 

possibilidade de substituição do CS2, composto altamente tóxico, volátil e com 

elevado custo, pelo solvente N,N-Dimetilformamida (DMF). Os autores testaram a 

DMF como solvente de dessorção do benzeno, em misturas contendo ciclohexano, 

tolueno, etilbenzeno, metilisobutilcetona e metiletilcetona. Quantidades 

determinadas dos analitos foram injetadas em tubos contendo carvão ativo e estes 

foram mantidos em local escuro, a temperatura ambiente, por uma noite para 

completa adsorção. A dessorção química foi realizada adicionando-se DMF ao 

carvão previamente transferido para frascos de vidro com tampa rosqueada. Os 

frascos foram agitados a cada quinze minutos e o tempo de dessorção mínimo foi de 
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30 min. Na Tabela 4 são apresentados alguns resultados relativos às massas dos 

analitos usadas e as eficiências de dessorção empregando o solvente DMF. 

 

Tabela 4. Porcentagem de recuperação dos COV estudados [182]. 

Compostos Faixa de Massa (µg) Faixa de recuperação% 

Benzeno 8,8 – 439,5 76,0 – 90,1 

Tolueno 17,3 – 867,0 74,8 – 89,3 

Etilbenzeno 17,3 – 867,0 83,1 – 93,0 

 

Os resultados apresentados para todos os compostos dessorvidos com DMF 

atenderam ao critério do NIOSH (TR  ≥ 75%). No caso do benzeno, mesmo para a 

menor massa estudada (correspondente à concentração no ar de aproximadamente 

1/20 do VRT – Valor de Referência Tecnológico do composto, para 50,0 L de ar), 

obteve-se taxa de recuperação média considerada satisfatória pelos critérios do 

NIOSH.   

Segundo os autores, além da boa taxa de recuperação apresentada, a DMF 

apresenta vantagens quando comparada com o CS2, por ser menos volátil, menos 

inflamável, mais barata e, além disso, elui numa área do cromatograma pouco 

comum a outros compostos. Desta forma, considerando sua menor volatilidade, 

portanto, menor risco de inalação, sua menor toxicidade e seu baixo custo, a DMF 

pode ser considerada uma alternativa ao uso do CS2 para a dessorção dos COV 

testados neste estudo. 

 

2.6.3.2. Métodos de dessorção térmica 

 

A dessorção térmica é uma técnica de separação física que utiliza o calor 

para aumentar a volatilidade dos contaminantes, que são removidos da matriz 

sólida, volatilizados e enviados, em geral, diretamente para a coluna cromatográfica 

para a separação. É aplicado tipicamente para determinação de compostos 

orgânicos voláteis, vapores de materiais sintéticos ou compostos de aromas, 

fragrâncias de alimentos, etc. É uma técnica de alto custo e destrutiva. As principais 

vantagens em relação à técnica de extração usando solventes são: alta 
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sensibilidade, reutilização dos amostradores, baixos limites de detecção, eliminação 

do uso de dissulfeto de carbono (que é toxico e pode causar interferências nos picos 

cromatográficos), grande potencial para a automatização do processo de injeção e 

eliminação da exposição ocupacional do analista.  Dentre as desvantagens estão a 

manipulação da amostra durante a extração no modo off-line, que pode causar a 

contaminação da amostra e o consumo de toda amostra em uma análise. No 

entanto, como toda a amostra é transferida para o dessorvedor ocorre um aumento 

relativo à sensibilidade da técnica provocando o abaixamento do limite de detecção 

e do tempo de amostragem [183,184]. 

De acordo com Yamamoto et al. [185], o princípio de funcionamento do 

dessorvedor térmico fundamenta-se na recuperação dos analitos retidos nos sólidos 

adsorventes deslocando o equilíbrio de dessorção do sistema. Esse fenômeno 

acontece devido ao decrescimento do efeito da sorção em altas temperaturas [170]. 

Na maioria dos instrumentos de dessorção térmica, as tarefas são executadas 

automaticamente, seguindo as seguintes etapas: (a) dessorção de analitos do 

cartucho; (b) concentração dos analitos em uma armadilha fria ou criogênica e (c) 

injeção da amostra em cromatógrafos a gás [186]. 

Alguns parâmetros como temperatura, tempo e vazão das dessorções 

primária e secundária são variáveis do processo de dessorção e precisam estar bem 

claras na elaboração do método para que a análise tenha uma realização efetiva 

[186]. Dewulf e Langenhove [132] afirmaram que a transferência da amostra do 

dessorvedor térmico para a coluna cromatográfica deve ser realizada rapidamente. 

Outro parâmetro importante a ser analisado é a temperatura da linha de 

transferência dos analitos do dessorvedor térmico para a coluna. Para garantir que 

os compostos extraídos do equipamento de dessorção não condensem, a 

temperatura deve ser mantida acima dos pontos de ebulição dos analitos e das 

contaminações. 

A volatibilidade do analito e a capacidade de adsorção do adsorvente são 

parâmetros determinantes para a eficiência da dessorção térmica em diferentes 

temperaturas. Para se evitar a decomposição térmica dos compostos retidos nos 

adsorventes é vantajoso sempre utilizar a menor temperatura possível na dessorção. 
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Na maioria dos casos, a temperatura mínima de dessorção para uma completa 

dessorção térmica de hidrocarbonetos aumenta com o número de carbonos e com o 

ponto de ebulição destes [163]. 

Segundo Keymeulen et al. [187], a técnica de dessorção térmica para análise 

de BTEX em ar é eficiente, pode ser utilizada em amostragem passiva ou ativa e sua 

utilização para a análise de poluentes atmosféricos tem crescido muito nos últimos 

anos. Na Tabela 5 são mostrados alguns procedimentos utilizando a dessorção 

térmica para determinação de BTEX na atmosfera. 

 

Tabela 5. Procedimentos encontrados na literatura para amostragem dos compostos BTEX 

utilizando o método de dessorção térmica. 

Ambiente da amostragem Amostrador Adsorvente Local/Ano [REF] 

Externo Tubo de vidro Resina polimérica Itália/1996 [188] 

Externo Tubo Radiello® Carbograph 4 França/2005 [189] 

Externo Tudo de vidro Resina polimérica Espanha/2006 [190] 

Externo Tudo de vidro Resina polimérica Itália/2007 [89] 

Interno Tubo de aço inox Carbograph 106 Austrália/2009 [191] 

Externo Tubo de aço inox Carbograph 1TD Turquia/2010 [13] 

Interno Tubo de vidro Carvão ativado China/2011 [192] 

Externo 
Tubo de aço inox 

Tenax TA/Carboxen 

1000 
Espanha/2012 

[193] 

Externo Tubo Radielo® Carbograph 4 Polônia/2013 [194] 

Interno Tubo Radielo® Carbograph 4 Itália/2013 [195] 

REF = Referência 

 

Em 2004, Zhao et al. [148] realizaram um estudo para investigar o nível de 

exposição dos pedestres que caminham nas ruas de Guangzhou, na China aos 

poluentes atmosféricos. Os compostos investigados, entre eles o grupo BTEX, foram 

coletados por tubos preenchidos com as resinas TENAX TA e Carbosieve S-III 

utilizando uma bomba de sucção de ar. Os analitos foram dessorvidos dos tubos a 

uma temperatura de 225 ºC por 20 min através de fluxo de gás hélio ultrapuro de 40 

mL min-1. Na sequência, os analitos foram conduzidos para pré-concentração em 

uma armadilha fria a –40 ºC e depois foram dessorvidos a uma temperatura de 225 
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ºC por 4 min. Os compostos dessorvidos foram transferidos através de uma coluna 

capilar para o CG/EM para serem analisados. Os resultados obtidos indicaram que 

os pedestres estavam expostos a altos níveis de benzeno. As altas concentrações 

de BTEX, em especial a de benzeno, encontradas nas ruas de Guangzhou, foram 

apontadas como provenientes do intenso tráfego de automóveis. No entanto, esses 

níveis variaram significativamente com as condições do tráfego e com a 

configuração das ruas. Os valores indicados pelas redes de monitoramento do 

governo local não concordaram com os valores encontrados pelos autores desta 

pesquisa. Segundo o governo local, não existem riscos associados à saúde humana 

nestas áreas. No entanto, os autores afirmaram que as coletas feitas pela rede de 

monitoramento do governo foram a 15 m do solo, enquanto que neste trabalho as 

coletas foram feitas a 1,20 m. Desta forma, a exposição diárias dos pedestres aos 

altos níveis de concentração de BTEX poderia causar sérios problemas de saúde. 

Em 2005, Bruno et al. [196] apresentaram um trabalho que reportava a 

otimização de um método de dessorção térmica para análise de BTEX seguido por 

CG/EM, utilizando tubo da amostragem de simetria radial da marca Radiello® 

preenchidos com a resina Carbograph 4. Uma série de testes com estes tubos foram 

realizados para avaliar parâmetros como estabilidade, repetitividade, diferentes 

tempos de amostragem e sua resistência à dessorção térmica. Após a amostragem, 

os analitos foram dessorvidos em duas etapas: inicialmente aquecidos a 320 ºC por 

5 min e pré-concentrados em uma armadilha fria a –10 ºC. Na sequência, foram 

aquecidos a 300 ºC por 3 min para dessorção e transferência para uma coluna 

capilar cromatográfica. Finalmente, os analitos foram conduzidos para o conjunto 

CG/EM para análise. As medidas realizadas com os amostradores da marca 

Radiello®, combinadas com dessorção térmica, mostraram uma alta taxa de 

recuperação para todos os compostos investigados. Além disso, algumas vantagens 

como baixo custo, menor tamanho e a fácil utilização dos amostradores foram 

apontadas como elementos fundamentais para a utilização destes amostradores em 

ações de monitoramento de compostos orgânicos voláteis, em particular o grupo 

BTEX.  
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A influência da poluição atmosférica na saúde de crianças também tem sido 

alvo de estudos por grupos de pesquisa. A convivência em locais com altas 

concentrações de poluentes pode causar o aparecimento de doenças crônicas ao 

longo da vida. Em trabalho publicado em 2010, Esplugues et al. [197] investigaram 

os níveis de BTEX dentro e fora de residências com crianças de até um ano de 

idade na cidade de Valencia, na Espanha. Foram utilizados amostradores passivos 

para medir os níveis de BTEX durante um período de 15 dias e foi aplicado um 

questionário para coletar informações sócio-demográficas, condições habitacionais e 

estilo de vida das pessoas investigadas. As análises dos níveis de BTEX foram 

realizadas por meio de dessorção térmica acoplada à cromatografia gasosa com 

detector de ionização de chama. As concentrações médias de benzeno, tolueno, 

etilbenzeno, orto-xileno, meta-xileno e para-xileno foram de 0,9; 3,6; 0,6; 0,6 e 1,0 µg 

m-3, respectivamente. As concentrações médias dos compostos encontradas no 

interior das residências foram aproximadamente 2,5 vezes superiores às 

determinadas no ambiente externo. As maiores concentrações de BTEX 

encontradas em áreas externas estavam associadas a alguns fatores, tais como 

localização das residências, frequência do tráfego de automóveis e a estação de o 

ano em que foi colhida a amostra. Segundo os autores, os dados obtidos forneceram 

informações úteis não só para a implementação de medidas para reduzir a 

exposição a esses poluentes, mas também para avaliar a relação entre a exposição 

e possíveis riscos à saúde das crianças. 

Ações de monitoramento do ar também são realizadas para se verificar o 

impacto do tráfego na qualidade do ar de grandes cidades. A descoberta de 

evidências da(s) principal(is) fonte(s) de emissão destes poluentes poderá implicar 

diretamente em ações governamentais que buscam a melhoria da qualidade do ar 

destas cidades. Em Bari na Itália, foi realizada uma ação de monitoramento de 

BTEX por um grupo de pesquisadores, coordenados por Caselli [24], e teve como 

meta avaliar o impacto do tráfego de veículos na qualidade do ar nas principais vias 

de acesso da cidade. A poluição gerada pelo tráfego nas imediações de todas as 

saídas do anel viário e algumas estradas de acesso à cidade com maior densidade 

de tráfego foi monitorada. As coletas das amostras ocorreram de forma passiva 
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utilizando tubos de amostragens preenchidos com 350 mg da resina Carbograph 4. 

Após a amostragem, as análises foram realizadas em um dessorvedor térmico 

automatizado acoplado a um sistema CG/EM. A dessorção térmica ocorreu em dois 

estágios: inicialmente os analitos foram dessorvidos do tubo amostrador por 

aquecimento e pré-concentrados em uma armadilha fria; em seguida foram 

dessorvidos termicamente da armadilha fria e conduzidos à coluna cromatográfica 

para análise. Os autores investigaram diversos fatores para verificar os que mais 

influenciaram as concentrações de BTEX nesta região.  Eles verificaram que as 

condições de tráfego, as barreiras naturais, os edifícios e as condições 

meteorológicas locais podem ter efeitos importantes sobre a dispersão atmosférica 

destes poluentes. Os resultados mostraram que a situação foi mais crítica no centro 

da cidade, onde as ruas são estreitas e os edifícios altos impedem uma dispersão 

eficiente, concentrando altos níveis de BTEX nesses ambientes. Com as 

concentrações de BTEX encontradas e a correlação entre os níveis em todos os 

locais, os autores puderam apontar o tráfego de veículos nestes locais como a 

principal fonte de emissão destes poluentes.  

Nestes trabalhos descritos na literatura, envolvendo tanto a dessorção térmica 

quanto a dessorção química, com posterior análise por CG/EM, pode-se notar a 

versatilidade destes métodos. A dessorção química permite análises de uma série 

de COV, inclusive os compostos BTEX, de forma simultânea e sem a necessidade 

da destruição completa da amostra. Porém, como a extração dos analitos é feita 

utilizando solventes, se faz necessário a pré-concentração, em se tratando de 

substâncias em nível traço, para favorecer o melhoramento do limite de detecção do 

método. Porém, o principal entrave deste método é o uso de solventes tóxicos e, 

muitas vezes, caros. Neste sentido, a dessorção térmica tem sido usada em 

procedimentos para determinação de BTEX na atmosfera, devido à viabilidade na 

determinação de COV em baixas concentrações, sem a utilização de solventes e 

com pré-concentração e análise direta nos tubos amostradores, evitando, assim, 

perdas e contaminação do analito e melhorando o limite de detecção do método. No 

entanto, constitui uma técnica com alto custo por amostra, necessita de pessoal bem 

treinado e a amostra é completamente destruída na análise. 
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“O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos.” 

(Michael Jordan) 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. REAGENTES 

 

Os reagentes utilizados neste trabalho estão listados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Dados dos reagentes utilizados neste estudo. 

Substância Origem Grau de Pureza 

Etanol Merck 99,95% 
Acetona Merck 99,95% 
Metanol Merck 99,80% 

n-Hexano Merck 99,20% 
Ciclohexano Merck 99,93% 
Clorofórmio Merck 99,40% 
Isopropanol Merck 99,94% 

Diclorometano Merck 99,99% 
Benzeno Braskem 99,99% 
Tolueno Merck 99,76% 

Etilbenzeno Braskem 99,46% 
m-Xileno Merck 99,63% 
p-Xileno Braskem 99,99% 
o-Xileno Braskem 99,50% 

País de origem dos reagentes: Merck (Alemanha); Braskem (Brasil). 

 

3.2. EQUIPAMENTOS E CONDIÇÕES DE ANÁLISES 

 

3.2.1. Cromatógrafo a gás com detecção por ionização em chama 

 

O equipamento utilizado para realizar as análises por dessorção química foi um 

cromatógrafo a gás com detector de ionização em chama, marca Varian, modelo 

CP-3800 (Figura 5).   
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Figura 5. Cromatógrafo a gás com detector de ionização em chama, Modelo 3800 da 

Varian. 

 O sistema cromatográfico foi controlado pelo programa Saturn CG/DIC 

Workstation - Versão 5.51. Na Tabela 7 estão listadas as condições operacionais do 

equipamento. Todas as medidas foram baseadas na integração das áreas dos picos. 

 

Tabela 7. Condições operacionais do sistema cromatógrafo à gás com detector de ionização 

em chama. 

Parâmetro Característica 

Coluna Capilar DB-1 (Dimetilpolisiloxano) 
Comprimento da coluna 40 metros 
Diâmetro interno da coluna 0,100 mm 
Espessura do filme da coluna 0,20 µm 
Limites de temperatura da coluna de –60 °C a 325 °C 
Programa de temperatura do forno Temperatura Inicial: 35°C (3,21 min) 

Step 1: de 35°C a 60°C (6,2°C min-1) 
Step 2: de 60°C a 220°C (30°C min-1) 

Detector Detector de ionização em chama (DIC) 
Temperatura do detector 280°C 
Injetor Split inicial: 50:1 

Split após 10 min: 5:1 
Temperatura do injetor  260°C 
Volume injetado 1,0 µL 
Gases utilizados Ar sintético (fluxo de 400 mL min-1); 

Hidrogênio (fluxo de 30 mL min-1);  
Nitrogênio (fluxo de 30 mL min-1) 

Gás de arraste Hidrogênio (1,0 mL min-1) 
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3.2.2. Dessorvedor térmico acoplado a cromatógrafo a gás com detecção por 

ionização em chama. 

 

Foi utilizado para a determinação das espécies de interesse, como método 

comparativo, um dessorvedor térmico automático Modelo TurboMatrix ATD650 da 

Marca Perkin Elmer, acoplado a um cromatógrafo a gás com detecção por ionização 

em chama (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Dessorvedor térmico acoplado a um cromatógrafo a gás com detecção por 

ionização em chama utilizada nas análises por dessorção térmica. 

 

A dessorção ocorre pelo aquecimento do tubo adsorvente que conduz os 

analitos ao trap concentrador e, posteriormente, pelo rápido aquecimento à coluna 

cromatográfica, onde ocorre a separação dos componentes. A detecção ocorre por 

ionização em chama e os dados são integrados eletronicamente no sistema. O 

cálculo é realizado utilizando padronização externa multinível. Na Tabela 8 são 

mostradas as condições operacionais do sistema de dessorção térmica acoplado a 

um cromatógrafo a gás com detecção por ionização em chama. 
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Tabela 8. Condições operacionais do sistema composto pelo dessorvedor térmico acoplado 

a um cromatógrafo a gás com detecção por ionização em chama. 

DESSORVEDOR TÉRMICO 

Parâmetro Condição Operacional 
Linha de transferência  50 ºC 
Válvula de 6 vias  190 ºC 
Dessorção do tubo  360 °C 
Dessorção do trap Rate 99°C.s-1 10 a 300 °C 
Coluna, psi(ATD400), (ATD650) 2,0 mL min-1 
Fluxo de dessorção 50 mL min-1 
Outlet Split 200 mL min-1 
Inlet Split 200 mL min-1 
Purga 1 min 
Dessorção do tubo 17 min 
Dessorção do trap  5 min 
Ciclo de análise 17 min 
Modo de operação 2 STG DESORB 

CROMATÓGRAFO À GÁS 

Parâmetro Condição Operacional 

Coluna Coluna capilar PONA (Metilsilicone) 
Comprimento da coluna  50 m 
Diâmetro interno da coluna 0,20 mm 
Espessura do filme da coluna 0,5 µm 
Limites de temperatura da coluna 40 - 200 ºC 
Programa de temperatura do forno T0: 40 °C (5,0 min a 10 ºC min-1) 

T1: 120 ºC (0 min a 20 ºC min
-1) 

T2: 200 ºC (0 min) 
Detector Detector de ionização em chama (DIC) 
Temperatura do detector  250 ºC 
Temperatura do injetor  Não é usado 
Gases utilizados Ar sintético (fluxo de 400 mL min-1); 

Hidrogênio (fluxo de 30 mL min-1); 
Nitrogênio (fluxo de 30 mL min-1) 

Gás de arraste Hidrogênio (fluxo de 1,0 mL min-1) 

 

3.3. TUBOS AMOSTRADORES E BOMBA DE SUCÇÃO PARA AMOSTRAGEM 

ATIVA 

 

Os tubos utilizados na coleta das amostras para análise por dessorção 

química foram da marca SKC, Série 226-01, com 70 mm de comprimento e 4 mm de  

diâmetro,  com 100 mg de carvão ativado de fibra de coco (20/40 mesh) na camada 

analítica ou de coleta (Secção B) e 50 mg de carvão ativado na camada de controle 

ou branco (Seção A) (Figura 7). Para a coleta das amostras para análise por 

dessorção térmica foram utilizados tubos de vidro da marca Perkin Elmer, com 100 

mm de comprimento e 6 mm de diâmetro, contendo uma única secção com 100 mg 
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de carvão ativado de fibra de coco, específicos para serem inseridos no dessorvedor 

térmico (Figura 8). 

 

 

Figura 7. Tubos de vidro SKC contendo carvão ativado (50/100mg) utilizado para 

amostragem pelo método de dessorção química. 

 

 

Figura 8. Tubo de vidro Perkin-Elmer contendo carvão ativado (100mg) utilizado para 

amostragem pelo método de dessorção térmica. 

 

As bombas de amostragem utilizadas foram da marca SKC, modelo AirChek 

(Figura 9). Essas bombas são dotadas de baterias recarregáveis que possuem uma 

autonomia de no mínimo 6 h de trabalho contínuo.  
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Figura 9. Bomba de sucção para amostragem ativa. 

 

3.4. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.4.1. Município de Amargosa, Bahia. 

 

A determinação dos compostos BTEX foi realizada em amostras de ar 

coletadas em postos revendedores de combustíveis localizados no município de 

Amargosa-BA (Figura 10). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE [198], o município de Amargosa está localizado no Centro-Sul Baiano (13° 01' 

48" Sul e 39° 36' 18" Oeste), a 235 km de Salvador. Possui uma área de 435,9 km2 e 

população de 34.351 habitantes. O município apresenta uma grande variação 

climática, abrangendo o úmido, úmido-subúmido, subúmido-semiárido e semiárido. 

As temperaturas variam de 15 °C no inverno a 26 °C nas estações mais quentes, 

com temperaturas médias de 25 ºC, velocidade média anual dos ventos é de 11,0 

km h-1 e médias pluviométricas anuais de 1600 mm, sendo que as chuvas se 

concentram entre fevereiro e maio. 
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Figura 10. Foto aérea da cidade de Amargosa, Bahia [199]. 

 

3.4.2. Descrição dos pontos de amostragem 

 

Esta pesquisa foi realizada de modo a se acompanhar o exercício das suas 

atividades diárias nos postos revendedores de combustível. A seleção dos postos 

revendedores de combustíveis para esta pesquisa ocorreu mediante solicitação aos 

respectivos gerentes para acesso ao espaço físico, aos funcionários e as condições 

técnicas operacionais através do Termo de Intenção de Pesquisa (APÊNDICE A).  

A pesquisa contou com a participação de cinco postos revendedores de 

combustíveis de diferentes bandeiras, que funcionam em dois turnos de trabalho 

(com exceção do Posto 1) e possuem tempo de mercado variando de 4 a 40 anos. 

Para a coleta das amostras de controle (branco) foi escolhido um local afastado do 

centro da zona urbana e contrário à direção dos ventos proveniente dos postos. A 

Tabela 9 mostra as principais características dos postos revendedores de 
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combustíveis participantes do estudo, que serão a partir de agora identificados como 

Posto 1 (P1), Posto 2 (P2), Posto 3 (P3), Posto 4 (P4) e Posto 5 (P5). 

 
Tabela 9. Características dos postos revendedores de combustíveis participantes do estudo. 

 Postos Revendedores 

Características P1 P2 P3 P4 P5 

Quantidade de funcionários (Frentistas) 6 8 8 7 6 

Área do total do posto (m2) 600 760 400 450 180 

Área da pista de abastecimento (m2) 200 280 160 180 60 

Quantidade de bombas de abastecimento 3 3 3 3 2 

Tipo de combustível comercializado* G, D, A G, D, A G, D, A G, D G, D, A 

Tempo no mercado (anos) 4 20 40 18 22 

*G=Gasolina; D=Diesel; A=Álcool. 
 

Vale ressaltar que para realização do presente estudo algumas restrições 

foram acordadas a fim de não comprometer o estabelecimento comercial, tais como: 

a não identificação do estabelecimento, a não divulgação de cópias dos laudos de 

análise, fotos que identifiquem o estabelecimento, valores e volumes de combustível 

vendidos, análise de combustível. 

 

3.5. PESQUISA COM OS FRENTISTAS SOBRE OS RISCOS A SAÚDE 

CAUSADOS PELOS COV 

 

Um estudo prospectivo qualitativo/quantitativo foi realizado, entre os meses 

de setembro de 2011 e maio de 2012, com frentistas de postos de revenda de 

combustíveis que trabalham em Amargosa e algumas cidades localizadas no 

Recôncavo Sul da Bahia e no Vale do Jiquiriçá. A pesquisa foi dividida em três 

partes: a) Caracterização do grupo de estudo e locais de pesquisa; b) Aplicação dos 

questionários; e c) Análise estatística, conforme metodologia proposta por Portes 

[200]. Os locais de pesquisa foram confirmados após anuência dos proprietários, 

mediante assinatura de Termo de Anuência (APÊNDICE B). Os participantes foram 

avisados sobre o objetivo, metodologia da pesquisa, relevância do estudo para a 

saúde, segurança do trabalho e meio ambiente e que eles estavam resguardados 
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pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que garantia o sigilo dos 

dados tratados de forma absoluta. Após os devidos esclarecimentos, eles aceitaram 

participar de forma voluntária da pesquisa mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C). Para caracterizar o grupo, foram 

aplicados questionários (APÊNDICE D) com perguntas fechadas no próprio local de 

trabalho. Foram investigados indivíduos do sexo masculino e feminino, com idade 

variando de 20 a 46 anos de idade.  

 

3.6. MÉTODO PARA AMOSTRAGEM DE BTEX 

 

3.6.1. Solventes selecionados para os testes 

 

Para o estudo da taxa de recuperação dos compostos BTEX foram escolhidos 

solventes com diferentes níveis de polaridade. Foram selecionados os seguintes 

solventes: etanol; metanol; acetona; n-hexano; ciclohexano; clorofórmio; 

diclorometano e isopropanol. Na Tabela 10, são mostradas algumas características 

físico-químicas destes solventes e, também, do dissulfeto de carbono que é o 

solvente padrão do método 1501 da NIOSH [17]. Dentre estas características, 

destacam-se: pressão de vapor, constante dielétrica e a toxicidade. A pressão de 

vapor é uma característica indicativa do grau de volatilidade do solvente. Dos 

solventes investigados, o diclorometano apresenta o valor mais alto de pressão de 

vapor, 400 mmHg e o isopropanol o que apresenta o valor mais baixo, 40 mmHg, 

ambos a, aproximadamente, 24 ºC. A polaridade dos solventes, por sua vez, pode 

ser estimada pela constante dielétrica. As interações dos solventes que apresentam 

constantes dielétricas baixas ocorrem, em geral, por meio de forças eletrostáticas 

[201]. Tais solventes são considerados apolares apróticos, com momentos de dipolo 

nulos ou muito pequenos, tais como, hexano e clorofórmio. Por outro lado, solventes 

com constantes dielétricas altas, tais como, metanol, etanol, são considerados 

solventes polares e os solventes com constantes dielétricas intermediárias, tais 

como, diclorometano e clorofórmio, podem interagir de forma menos acentuada. 

Quanto a toxicidade, os solventes estudados apresentaram valores de limites de 
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tolerância (LT, em ppm), para uma jornada de 48 h/semana, que variam de 20 ppm 

para o clorofórmio até 780 ppm para o etanol e para a acetona [202]. Vale salientar 

que o dissulfeto de carbono (CS2), apresenta um LT de 16 ppm, cerca de 50 vezes 

mais tóxico que o etanol e 12 vezes mais que o diclorometano. A investigação da 

taxa de recuperação de cada um destes solventes constitui uma etapa determinante 

para a escolha de um solvente alternativo ao CS2 e para a continuidade dos testes. 

O método 1501 da NIOSH recomenda que a taxa de recuperação (TR) mínima do 

solvente seja ≥ 75%.  
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Tabela 10. Propriedades físico-químicas e toxicidade dos solventes utilizados neste trabalho e do dissulfeto de carbono [202] 

SOLVENTE 
PROPRIEDADES 

Formula MM (g mol-1) PE (ºC) PV (mmHg) DR  CD S (água) RQ (água) LT (ppm) 

Acetona C3H6O 58,1 56,1 200 (22,7ºC) 0,791 20,6 Miscível NR 780 

Etanol C2H5OH 46,1 78,3 60 (26,0 ºC) 0,790 24,6 Miscível NR 780 

Metanol CH3OH 32,0 64,5 100 (21,2 ºC) 0,792 32,7 Miscível NR 156 

Isopropanol C3H8O 60,1 82,5 40 (23,8 ºC) 0,785 18,0 Miscível NR 765 

n-Hexano C6H14 86,2 68,7 200 (31,6 ºC) 0,659 1,90 Insolúvel NR 50 

Ciclohexano (CH2)6 84,2 80,7 100 (25,5 ºC) 0,779 2,00 0,015g/100 mL (28,3 ºC) NR 235 

Clorofórmio HCCl3 119 61,2 200 (25,9 ºC) 1,49 4,80 0,800g/100 mL (25,0 ºC) NR 20 

Diclorometano CH2Cl2 84,9 39,8 400 (24,1 ºC) 1,32 9,10 1,380g/100 mL (20,0 ºC) NR 146 

Dissulfeto de Carbono CS2 76,1 46,3 400 (28,0 ºC) 1,26 4,80 Insolúvel NR 16 

MM = Massa molar; PE = Ponto de ebulição; PV = Pressão de vapor; DR = Densidade Relativa; CD = Constante dielétrica; S = Solubilidade; RQ= 

Reatividade química; NR = Não Reage; LT = Limite de Tolerância (para uma jornada de trabalho de 48 h/semanais). 



Química Analítica 

 

50 

 

3.6.2. Preparo dos padrões de BTEX  

 

As soluções-estoque foram preparadas utilizando-se microsseringas 

calibradas da marca Hamilton® e misturando-se 25 mL do solvente selecionado, 

com volumes de 100 µL para o benzeno e de 1000 µL para os outros analitos. As 

adições dos compostos BTEX foram realizadas com a tampa do frasco fechada, 

através do septo. As massas do solvente e dos analitos foram medidas em balança 

analítica e corrigidas em função da densidade, da temperatura e da pureza de cada 

substância e as concentrações foram expressas em mg mL-1. As especificações, 

pureza e procedência dos solventes e dos analitos estão presentes na Tabela 6.  

 

3.6.3. Construção das curvas analíticas 

 

Para a verificação da taxa de recuperação dos solventes foi necessário à 

elaboração de curvas de calibração específicas para cada um dos compostos BTEX. 

As curvas de calibração dos compostos BTEX foram construídas a partir da análise 

em triplicata de, no mínimo, cinco concentrações conhecidas do analito (padrões de 

calibração) preparadas por diluição da solução padrão estoque no mesmo solvente 

empregado na dessorção.  

As soluções-padrão foram preparadas em cada solvente de modo que as 

concentrações dos analitos estivessem dentro da faixa de linearidade da curva de 

calibração. Tais concentrações variaram de, aproximadamente, 7 a 35 µg mL-1 para 

o benzeno e de 70 a 350 µg mL-1 para os demais compostos.  

 

3.6.4. Procedimento de dessorção química para avaliação da taxa de 

recuperação (TR) 

 

Para a avaliação da TR dos solventes estudados foram reservados seis tubos 

adsorventes contendo carvão ativado, sendo utilizados dois tubos para cada um dos 

três níveis avaliados, conforme é sugerido pelo método 1501 da NIOSH. Alíquotas 

da solução-estoque de BTEX contendo 4, 6 e 8 µL foram injetadas dentro da seção 
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adsorvente principal (camada analítica) de cada tubo, utilizando uma microsseringa. 

Os tubos foram lacrados e, em seguida, armazenados sob refrigeração de 4 °C 

durante uma noite, conforme é visto na Figura 11. 

 

 

Figura 11. Armazenamento em geladeira dos tubos amostradores após a injeção de 

concentrações conhecidas dos compostos BTEX para adsorção no carvão ativado durante o 

pernoite. 

 

Para o procedimento de dessorção dos compostos BTEX, os tubos foram 

rompidos para a retirada do carvão ativado contido na camada analítica e na 

camada de controle e, em seguida, foram transferidos para diferentes vials, 

contendo 1,0 mL do solvente investigado para análises individuais, conforme é 

mostrado na Figura 12.  
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Figura 12. Procedimento de rompimento dos tubos amostradores (a) e de dessorção dos 

compostos BTEX do carvão ativado utilizando solvente (b). 

 

Depois da adição das duas seções de carvão ativado contendo os compostos 

BTEX aos vials, lacrou-se imediatamente para evitar a perda dos compostos por 

volatilização. Em seguida, os vials foram agitados ocasionalmente por 30 min para 

ocorrer a dessorção química dos compostos adsorvidos no carvão. Após a 

realização dos procedimentos de dessorção química para cada solvente, alíquotas 

de 1,0 µL desta solução contendo os compostos BTEX presentes no seio da solução 

foram retiradas para análise cromatográfica e quantificação da taxa de recuperação 

(TR) de cada um. A partir dos resultados obtidos nas análises cromatográficas, 

utilizou-se a equação (1), para os cálculos da TR% de cada solvente. 

 

( )
100(%) x

injetadamassa

recuperadamassainjetadamassa
TR

−
=            (1) 

 

Com os resultados obtidos, construiu-se o gráfico TR em função da massa 

(em µg) do analito recuperado, indicando o fator de recuperação do solvente. Os 

valores médios das TR de cada solvente foram utilizados para a correção das 

massas dos compostos BTEX. Os parâmetros utilizados para a verificação das TR, 

tais como tempo de dessorção, volume do solvente, tempo de agitação, etc., 

seguiram, na íntegra, as recomendações do método 1501 da NIOSH. 
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3.7. VALIDAÇÃO DO MÉTODO CROMATOGRÁFICO 

 

Para se desenvolver, adaptar ou implementar um método conhecido é 

necessário um processo de avaliação que verifique sua eficiência na rotina do 

laboratório. A realização de uma avaliação denominada validação é imprescindível 

para ter certeza que o novo método analítico possa fornecer informações confiáveis 

e interpretáveis sobre a amostra. O objetivo da validação de um método analítico 

consiste em demonstrar que o mesmo é adequado para o seu propósito. Na 

Literatura são encontrados vários trabalhos que relatam a validação de métodos 

analíticos [203,204,205,206,207]. Segundo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA [208], “a validação deve garantir, através de estudos 

experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas, 

assegurando a confiabilidade dos resultados”. Assim sendo, um método é 

considerado validado se seus parâmetros estiverem de acordo com os pré-requisitos 

estabelecidos.  

Os parâmetros analíticos frequentemente empregados para validação de 

métodos de separação são: seletividade; linearidade; precisão; exatidão; limite de 

detecção e limite de quantificação. Estes parâmetros são também conhecidos como 

figuras analíticas de mérito [209,210], desempenho de mérito [211] e como 

características de desempenho [212]. Nesta pesquisa, os dados obtidos foram 

avaliados pelo programa de validação LABWIN-CQA (Controle de Qualidade 

Analítica). 

 

3.7.1. Parâmetros de análise 

 

3.7.1.1. Seletividade 

 

A seletividade avalia a presença, na amostra, de espécies que poderiam 

interferir na determinação do analito e confirma que o pico de resposta seja 

exclusivamente do composto de interesse. Nos casos em que a seletividade não é 

certificada, parâmetros como linearidade, exatidão e a precisão ficam 
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comprometidas. A seletividade pode ser determinada realizando-se uma 

comparação entre a matriz isenta da substância de interesse e um padrão [207]. 

 

3.7.1.2. Linearidade 

 

A linearidade está relacionada à capacidade do método de gerar resultados 

linearmente proporcionais à concentração do analito, dentro de uma faixa analítica 

especificada. Para a quantificação dos analitos é necessário o conhecimento da 

dependência entre a resposta medida e a sua concentração [207,210,213]. A 

relação matemática entre o sinal e a concentração do analito de interesse é 

expressa por meio de equações das retas denominadas curvas analíticas e seus 

respectivos coeficientes de determinação (R2). Os coeficientes de uma curva 

analítica são obtidos matematicamente pela estimativa de um conjunto de medições 

experimentais conhecido como regressão linear.  

Valores de R2 > 0,990 são considerados evidência de uma correlação 

fortíssima dos dados para linha de regressão, pois quanto mais próximo de 1,0 

menor a dispersão do conjunto de pontos experimentais e menor a incerteza dos 

coeficientes de regressão estimados [6,214]. A ANVISA [208] sugere um coeficiente 

de determinação acima de 0,99 e o INMETRO [215] um valor acima de 0,90. 

 

3.7.1.3. Exatidão 

 

A exatidão indica o grau de concordância entre os resultados individuais 

encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito como 

verdadeiro. A exatidão aparece sempre relacionada a valores de precisão, ou seja, é 

sempre considerada dentro de certos limites a um dado nível de confiança. Para 

avaliar a exatidão, os quatro métodos principais propostos são baseados no uso de 

material de referência certificado (MRC), na comparação do método proposto com 

um método de referência, no uso de ensaios de recuperação na matriz e em estudos 

colaborativos [215,216]. 
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Os MRC são os materiais de controle preferidos, pois estão em conformidade 

com os padrões internacionais. No entanto, o alto custo e a disponibilidade limitada 

de matrizes e de analitos limitam seu uso [217]. Pode-se verificar a exatidão 

comparando-se os valores obtidos pelo método proposto com valores obtidos, para 

a mesma amostra, com outro método validado. Muitas vezes a utilização deste tipo 

de proposta torna-se mais complexo devido à dificuldade de se encontrar métodos 

de referência preexistentes. 

A avaliação da exatidão utilizando estudos colaborativos implica na aceitação 

do número mínimo de oito laboratórios para desenvolver determinado método. 

Segundo a International Standards Organization – ISO [218], na impossibilidade de 

se reunir tal número de laboratórios, o estudo poderá ser realizado com o número 

mínimo absoluto de cinco participantes (analistas). O maior problema para 

estabelecer estudos colaborativos é certificar que a concentração do analito, a ser 

determinada na amostra, continue estável durante a realização do estudo.  

Para a avaliação da exatidão neste trabalho foram realizados ensaios de 

recuperação e com o método comparativo de dessorção térmica acoplado a 

CG/DIC. A recuperação está relacionada com a exatidão, pois indica a quantidade 

de determinado analito, recuperado no processo, em relação à quantidade real 

presente na amostra.  O erro sistemático percentual inerente ao processo é 

expresso como a exatidão. Este erro ocorre pela perda da substância devido à baixa 

recuperação da extração, substâncias interferentes na amostra ou por medidas 

volumétricas imprecisas. Para calcular a quantidade percentual recuperada pelo 

processo, utilizou-se a equação 2 [216,217,219,220,221]: 

 

100(%)Re x
realvalor

realvalorobtidovalor
c

−
=           (2) 

 

3.7.1.4. Precisão 

 

A precisão é a avaliação pela proximidade dos resultados obtidos em uma 

série de ensaios independentes, repetidos de uma mesma amostra, amostras 
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semelhantes ou padrões e é estimado pelo desvio padrão absoluto (s) (equação 3), 

que utiliza um número significativo de medições. 

 

1

)( 2

−

−∑
=

n

xxi
s               (3) 

 

Na validação de métodos, a precisão é verificada em três níveis diferentes: 

repetitividade, precisão intermediária (precisão interdias) e reprodutibilidade. 

A repetitividade indica a concordância entre os resultados de medições 

contínuas de um mesmo método, realizadas sob as mesmas condições de 

medições, conhecidas como condições de repetitividade, ou seja, mesmo analista, 

mesmo procedimento, mesmo local, mesmo instrumento usado sob as mesmas 

condições, com repetições em um curto intervalo de tempo. O INMETRO [215] 

recomenda sete ou mais repetições para o cálculo da estimativa do desvio padrão.  

A precisão intermediária representa o resultado das variações dentro do 

laboratório devido a eventos como: diferentes dias, diferentes analistas, diferentes 

equações ou uma combinação destes fatores [86]. A finalidade da validação da 

precisão intermediária é investigar se em um mesmo laboratório o método fornecerá 

os mesmos resultados. O número de ensaios utilizados para a avaliação da precisão 

intermediária é sugerido pela ANVISA e pode ser indicado pela estimativa do desvio 

padrão relativo (DPR). 

Segundo o INMETRO [215], a reprodutibilidade é o grau de concordância 

entre os resultados das medições de uma mesma amostra, efetuadas sob condições 

variadas, tais como: mudança de operador, local, equipamento, etc. Idealmente, a 

precisão do método é obtida em um programa interlaboratorial (executado pelo 

mesmo método em todos os laboratórios). Não havendo possibilidade disto, pode 

ser obtida através de análise intralaboratorial, onde analistas diferentes realizam os 

testes em dias diferentes e, talvez, até com instrumentos diferentes.  

Para a verificação da precisão deste método, foram realizados testes em 

replicatas com cinco analistas diferentes em dias distintos, utilizando uma única faixa 

de concentração para cada composto investigado. O teste de Dixon foi utilizado para 
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eliminar valores extremos (outliers). Os valores foram determinados avaliando o 

desvio padrão relativo (ou coeficiente de variação) de uma série de medidas, 

utilizando a equação 4: 

 

100(%)(%)
x

s
CVouDPR =             (4) 

 

onde, DPR é o desvio padrão relativo; s o desvio padrão e x  é a concentração 

média determinada.  

Em geral, o valor máximo aceitável de DPR dependerá da metodologia 

utilizada, da concentração do analito na amostra, do tipo de matriz e da finalidade do 

método, contudo, não se deve ultrapassar 5%. No entanto, dependendo da 

complexidade da amostra, nos métodos de análises de traços são aceitos DPR de 

até 20%. A avaliação da precisão do método analítico para determinação das 

concentrações de BTEX foi realizada com base na repetibilidade e reprodutibilidade 

dos dados [207]. 

 

3.7.1.5. Limite de Detecção (LD)  

 

O limite de detecção representa a menor concentração do analito que pode 

ser detectada em uma amostra, mas não necessariamente quantificada, sob as 

condições experimentais estabelecidas. Existem três maneiras para se determinar o 

LD: método visual, método utilizando parâmetros da curva analítica e o método que 

emprega a relação sinal/ruído.  

O método visual é empregado para determinar o LD utilizando a matriz com 

adição de concentrações conhecidas da substância de interesse, de maneira que se 

possa diferenciar entre ruído e sinal analítico pela visualização da menor 

concentração detectável. Pode-se realizar este procedimento através do instrumento 

usando parâmetros de detecção no método de integração. 

O LD pode ser expresso pela equação 5, utilizando parâmetros da curva 

analítica: 
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S

s
LD

3
=                (5)

    

Onde s = 
1

)(
2

−

−∑
n

xxi
 e indica o desvio padrão das respostas e S a inclinação da 

curva de calibração. A estimativa de s pode ser obtida pelo cálculo do desvio padrão 

das respostas em amostras de brancos ou pelos valores da intersecção da reta no 

eixo dos y de várias retas de calibração. 

O LD também pode ser determinado utilizando o método da relação 

sinal/ruído. A aplicação deste método está condicionada a procedimentos analíticos 

que exibem o ruído da linha de base. Para a determinação da relação sinal/ruído, é 

realizada uma comparação entre a medição dos sinais de amostras em baixas 

concentrações conhecidas do composto de interesse na matriz e um branco destas 

amostras. Desta forma, é encontrada uma concentração mínima na qual a 

substância pode ser detectada.  

 

3.7.1.6. Limite de Quantificação (LQ)  

 

É possível adotar os mesmos critérios de LD para o LQ, aplicando a relação 

10:1. O LQ pode ser calculado empregando o método visual, a relação sinal-ruído ou 

a relação entre a estimativa do desvio padrão da resposta e a inclinação da curva 

analítica, em níveis próximos ao LQ, a partir da equação 6: 

 

S

s
LQ

10
=                (6) 
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3.8. APLICAÇÃO EM AMOSTRAS REAIS 

 

3.8.1. Procedimentos de amostragem dos compostos BTEX  

 

O método de coleta de amostra utilizado como referência foi o Método 1501 

do Manual de Métodos Analíticos do National Institute for Occupational Safety and 

Health – NIOSH [17]. Os compostos BTEX foram coletados com o auxílio de uma 

bomba de sucção a vácuo de baixa vazão da marca SKC, modelo AirCheck, com 

controlador e medidor de fluxo e uma mangueira conectada simultaneamente a dois 

tubos amostradores de vidro presos na lapela, próximo a área de respiração do 

frentista. 

Os tubos de amostragem utilizados para as análises por dessorção química 

contendo o material adsorvente tiveram suas extremidades abertas apenas no ato 

da coleta, os quais foram acoplados a entrada de ar da bomba utilizando-se um 

conector inerte para uma vedação completa. Os tubos de amostragem para as 

análises por dessorção térmica contendo o carvão ativado também foram abertos no 

momento do ato da coleta e presos a entrada de ar da bomba utilizando-se um 

conector inerte para vedação completa. O ar ambiente foi coletado durante uma 

jornada de trabalho (mínimo de 6 h e máximo de 8 h), numa faixa de vazão de 50 

mL min-1 com os tubos de amostragem fixados na zona de respiração dos 

respectivos frentistas (Figura 13). As amostragens ocorreram de forma simultânea 

para eliminar as possibilidades de diferenças quantitativas ou qualitativas das 

amostras em função das variações climatológicas ou do número de abastecimentos 

do posto investigado. 
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Figura 13. Procedimento de coleta dos compostos BTEX na zona de respiração dos 

frentistas utilizando amostragem ativa em postos de combustíveis da cidade de Amargosa, 

Bahia.  

 

O fluxo de amostragem foi selecionado baseado no método NIOSH 1501 e na 

literatura vigente usada para determinação de BTEX em postos de gasolina e em 

ambientes urbanos e industriais. O método NIOSH 1501 preconiza valores de fluxo 

de amostragem na faixa de 10-200 mL min-1. No entanto, a literatura apresenta 

diversos trabalhos de determinação de BTEX usando amostragem ativa com tubos 

de carvão ativado com fluxos variando de 100 a 1000 mL min-1 [52,222,223,224]. 

Neste trabalho, utilizou-se uma vazão média de 50 mL min-1 por tubo coletor. Este 

valor encontra-se dentro da faixa sugerida pelo Método NIOSH 1501 para bombas 

de sucção de baixa vazão. 

Durante esta fase foram realizadas, paralelamente, amostragens utilizando-se 

tubo para análise por dessorção química e por dessorção térmica, contendo carvão 

ativado, sem exposição aos poluentes, como prova em branco de campo para 

verificação da contaminação dos compostos BTEX em um ponto afastado das áreas 

de localização dos postos revendedores de combustíveis, e contrário à direção dos 

ventos oriundos dos postos de combustíveis analisados. 



Química Analítica 

 

61 

 

A calibração da bomba de amostragem foi realizada antes e após cada coleta 

com um auxílio de um bolhômetro. O erro percentual referente à variação das 

vazões foi calculado utilizando a equação 7 e os valores ficaram entre 1,6-2,8%. No 

final do tempo de amostragem, os tubos tiveram suas extremidades vedadas com 

tampas de material inerte e envoltas em filme plástico, seguidos de folhas de 

alumínio e refrigerados até a análise. 

 

100% x
inicialVazão

finalVazãoinicialVazão
Erro

−
=           (7) 

 

Para a obtenção de amostras representativas de uma jornada de 6 a 8 h de 

trabalho, as coletas das amostras ocorreram nos horários de maior fluxo de 

abastecimento conforme indicação dos gerentes e dos funcionários dos postos de 

revenda, ou seja, das 13 ás 22 h. As temperaturas e umidades relativas do ar de 

cada dia foram medidas utilizando-se um termo-higrômetro, Marca INCOTERM, 

Modelo 7666. Os dados meteorológicos e operacionais das amostragens utilizados 

para os cálculos das concentrações dos compostos BTEX foram registrados no 

Formulário de Monitoramento, conforme modelo mostrado no APÊNDICE E. 

 

3.8.2. Dessorção e análise dos tubos adsorventes 

 

3.8.2.1. Extração dos compostos BTEX para análise por dessorção química e 

por dessorção térmica 

 

Após as amostragens, os tubos utilizados foram conduzidos para o laboratório 

da Braskem e as seções referentes às camadas analíticas, contendo 100 mg do 

carvão ativado, e a seções referentes aos brancos, contendo 50 mg do carvão 

ativado, foram transferidos para vials de 1,5 mL com 1,0 mL do solvente usado para 

a dessorção química dos compostos BTEX. Em seguida, foram agitados por 30 min. 

Cada amostra foi injetada em triplicata. Os tubos utilizados para análise por 
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dessorção térmica foram acondicionados no dessorvedor térmico para realização 

das análises. 

 

3.8.2.2. Cálculo das concentrações dos compostos BTEX 

 

Para a determinação das concentrações dos compostos BTEX presentes no ar 

ambiente dos postos de combustíveis, calculou-se inicialmente a quantidade de 

cada composto BTEX (Ma, em µg), somando-se a massa encontrada na seção 

analítica do tubo adsorvente (Mc, em µg), com a massa encontrada na seção 

correspondente a seção de controle do tubo (Mb, em µg), conforme equação 8: 

 

MbMcMa +=               (8) 

 

Após a determinação da massa coletada, foram realizadas correções em função da 

taxa de recuperação (TR) do solvente estudado, para o cálculo da massa real do 

composto, Ms (µg ), segundo equação 9: 

 

TR

Ma
Ms =                (9) 

 

Finalmente, com o valor da massa real coletada (Ms), foram realizados os cálculos 

para determinação das concentrações (C, em µg m-3) dos compostos BTEX em 

função do volume de ar amostrado, corrigidos pelas CNTP multiplicando-se o 

volume amostrado pela pressão ambiente e dividindo pela temperatura ambiente 

média (em Kelvin). Com o valor do volume corrigido pelas CNTP, as concentrações 

dos compostos são calculadas de acordo com a equação 10. 

 

1000x
V

Ms
C =             (10) 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano." 

(Isaac Newton) 
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CAPITULO IV 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. PERCEPÇÃO DOS FRENTISTAS QUE TRABALHAM EM POSTOS DE 

COMBUSTÍVEIS EM CIDADES DO RECÔNCAVO SUL DA BAHIA SOBRE OS 

EFEITOS NA SAÚDE  

 

Um estudo prospectivo qualitativo/quantitativo foi realizado em um período de 

oito meses, entre setembro de 2011 e maio de 2012. Para a obtenção dos 

resultados desta pesquisa, 23 frentistas foram entrevistados em postos de 

combustíveis de oito cidades do Recôncavo Sul e do vale do Jiquiriçá, Bahia. As 

entrevistas foram realizadas nas cidades de Amargosa, Mutuípe, Jiquiriçá, Varzedo, 

São Miguel das Matas, Elísio Medrado, Brejões e São Felipe. Foram investigados 

indivíduos do sexo masculino e feminino, com idade variando de 20 a 46 anos de 

idade.  

A pesquisa foi dividida em três etapas: a) Caracterização do grupo de estudo 

e locais de pesquisa; b) Aplicação dos questionários; e c) Análise estatística, 

conforme metodologia proposta por Portes [200]. Para caracterizar o grupo, foram 

aplicados questionários com perguntas fechadas no próprio local de trabalho, com o 

devido consentimento do proprietário do estabelecimento. Os resultados obtidos 

através da aplicação do questionário são apresentados em forma de gráficos, com 

valores percentuais ou absolutos para cada variável investigada. 

Dos 23 entrevistados, 87% foram do sexo masculino e 77% possuíam idade 

entre 20 e 30 anos. Os resultados apontaram que 78% dos entrevistados tinham 

consciência que o contato diário com os vapores dos combustíveis poderia afetar 

sua saúde e a maioria sabe que os vapores emitidos podem penetrar em seus 

corpos pelo nariz e pela pele e também afetar os olhos. Na Figura 14, são 

mostrados os resultados das respostas dos frentistas em relação às partes do corpo 
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que são expostas ao contato com os combustíveis e estão sujeitas à contaminação. 

Os entrevistados puderam optar por mais de uma resposta. 

 

 

Figura 14. Percepção dos frentistas em relação às partes do corpo humano expostas ao 

contato com os combustíveis. 

 

De acordo com a Figura 14, pode-se verificar que 100% dos entrevistados 

apontaram que o combustível pode entrar em seus corpos pela pele através das 

mãos. Além disso, observou-se que 48% assinalaram que a penetração pode 

ocorrer também pelo nariz e 35% acreditam que a contaminação aconteça pelos 

olhos. O contato dos combustíveis com a pele pode causar irritação, ressecamento e 

dermatite; e o contato com os olhos pode causar irritação com congestão da 

conjuntiva [225]. Além disso, a inalação pode provocar irritação aos olhos, nariz e 

garganta e causar tonturas [226]. 

Os frentistas também foram indagados acerca das alterações ocasionadas 

em seu corpo quando estão em contato com os combustíveis durante uma jornada 

de trabalho de 8 h/dia. Constatou-se que cerca de 40% dos frentistas sentiram 

algum tipo de alteração e 40% não perceberam nenhuma alteração. Na Figura 15 

são apresentados, de forma absoluta, os principais sintomas relatados pelos 



Química Analítica 

 

66 

 

frentistas que perceberam alguma alteração. Eles puderam optar por mais de uma 

resposta.  

 

 

Figura 15. Percepção dos frentistas em relação às alterações no seu corpo durante a 

jornada de trabalho. 

 

Observa-se que os entrevistados indicaram que durante sua atividade 

profissional os principais sintomas são dor de cabeça e irritação do nariz. Dormência 

nos dedos, irritação nos olhos e garganta, enjoo, tontura e tosse são outros sintomas 

relatados. Segundo Lynge et al. [227], dos COV presentes na atmosfera oriundos de 

postos de combustíveis, o benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX) 

apresentam os maiores índices de toxicidade. Destes, o benzeno é 

comprovadamente cancerígeno segundo algumas agências de saúde ocupacional e 

estudo sobre o câncer [16,17]. Estes sintomas expressados pelos frentistas durante 

ou após a jornada de trabalho são descritos na literatura e, provavelmente, estão 

relacionados com o contato direto com os vapores que são inalados ou absorvidos 

pela pele. A exposição a vapores de gasolina até o limite de 2 ppm inalados durante 

um período de dois anos não foram letais a cobaias. No entanto, para vapores de 

gasolina, acima de 100 ppm, inalados durante um ano, foram observados sérias 



Química Analítica 

 

67 

 

lesões pulmonares [200,228]. Apesar disso, apenas 48% dos frentistas relataram 

que fazem exames periódicos e, deste total, metade faz exames semestrais.  

No decorrer da pesquisa, pôde-se constatar que os frentistas apresentavam 

alguns hábitos, tais como verificar o volume do tanque com o ouvido, e usar a 

mesma flanela que é utilizada para evitar o derrame do combustível para limpar o 

suor do rosto, dos braços e das mãos; fatos que certamente potencializam a 

contaminação dos mesmos. Além disso, não foi constatada a utilização correta de 

equipamentos de proteção individual (EPI) durante suas atividades e 83% dos 

entrevistados nunca fizeram treinamento básico de segurança e meio ambiente 

(TBSMA). O uso de EPI e o TBSMA pelos frentistas podem minimizar e prevenir os 

riscos relacionados à contaminação pelos combustíveis.  

A presença de COV na atmosfera do posto de combustíveis e a permanência 

dos frentistas junto às bombas de combustíveis em turno de 8 h diárias indicam a 

necessidade de um estudo mais aprofundado sobre os riscos do contato com os 

combustíveis em termos ocupacionais e a saúde do trabalhador. Sendo assim, o 

presente estudo mostra-se como um ponto de partida para a oferta de cursos de 

biossegurança para os frentistas de cidades do Recôncavo e Vale do Jiquiriçá pelos 

empregadores e pelas respectivas Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente das 

Prefeituras ou Universidades, na tentativa de acentuar a segurança e melhorar a 

qualidade de vida destes profissionais. Além disso, esta pesquisa também serviu 

como atividade motivadora para o desenvolvimento de um método de análise de 

BTEX no ar ambiente para averiguar os níveis de contaminação destes locais. 

 

4.2. DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO CROMATOGRÁFICO PARA 

DETERMINAÇÃO DOS COMPOSTOS BTEX 

 

4.2.1. Preparo dos padrões de BTEX para cada solvente estudado 

 

As soluções-padrão de BTEX utilizadas neste estudo foram preparadas 

utilizando os seguintes solventes: acetona, etanol, metanol, isopropanol, n-hexano, 

ciclohexano, clorofórmio e diclorometano. Estes solventes apresentam diferentes 
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propriedades físico-químicas, tais como, pressão de vapor, ponto de ebulição, 

polaridade e, também, diferentes graus de toxicidade em humanos. O preparo 

destas soluções-padrão seguiram os procedimentos descritos no item 3.6.2. Na 

Tabela 11 são mostradas as concentrações de BTEX para cada solução-padrão 

preparada em diferentes solventes. Os valores foram corrigidos em função da 

pureza dos solventes e da densidade dos analitos encontrados nas Tabelas 6 e 10. 

 
Tabela 11. Concentração dos compostos BTEX presentes nas soluções-estoque dos 

solventes estudados. 

Solvente 

Concentração (mg mL-1) 

Benzeno Tolueno Etilbenzeno p-Xileno m-Xileno o-Xileno 

Acetona 3,5425 34,442 34,445 35,168 34,265 34,201 

Etanol 3,5703 34,382 34,395 34,312 34,286 34,809 

Metanol 3,6887 34,426 34,437 34,313 34,313 34,952 

Isopropanol 3,5800 34,442 34,390 34,329 34,265 34,845 

n-Hexano 3,6424 34,390 34,362 34,217 34,261 34,869 

Ciclohexano 3,6133 34,350 34,386 34,321 34,245 34,813 

Clorofórmio 3,6716 34,378 34,414 34,317 34,333 34,897 

Diclorometano 3,5601 34,426 34,441 34,869 34,325 34,913 

 

4.2.2. Avaliação da separação dos compostos BTEX utilizando colunas 

cromatográficas com diferentes polaridades 

 

As colunas capilares utilizadas atualmente em cromatografia a gás 

apresentam altas eficiências de separação, sendo empregadas em grande número 

de análises nas mais diversas áreas da ciência [229,230,231,232].  

Após a realização do estudo para verificação do solvente com melhor taxa de 

recuperação, uma investigação foi conduzida para avaliar a influência da polaridade 

da coluna cromatográfica na resolução e seletividade dos analitos com o objetivo de 

selecionar a melhor condição de separação e, principalmente, verificar a forma mais 

adequada para a separação do benzeno, compostos comprovadamente 

carcinogênico.  
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Neste trabalho, foram testadas duas colunas com polaridades das fases 

estacionárias diferentes. Inicialmente, verificou-se a separação dos analitos 

utilizando uma coluna capilar DB-1, com fase estacionária apolar de 

dimetilpolisiloxano e, posteriormente, com uma coluna comparativa DB-Wax, com 

fase estacionária polar de polietilenoglicol. Em ambas as colunas conseguiu-se a 

separação dos analitos desejados. Na coluna com fase de polietilenoglicol a 

separação dos xilenos ocorreu de forma satisfatória, no entanto ocorreu 

superposição de sinais dos picos do solvente e do benzeno, dificultando a 

quantificação (Figura 16A). Por outro lado, na coluna com fase de 

dimetilpolisiloxano, a separação dos compostos meta e para-xilenos não foi muito 

eficiente, mesmo assim, consegui-se a integração e quantificação dos picos destes 

compostos (Figura 16B). 
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Figura 16. (A) Cromatograma de BTEX utilizando coluna capilar DB-Wax; (B) Cromatograma de 

BTEX utilizando coluna capilar DB-1. Condições cromatográficas: Temperatura do injetor 260 ºC; Split 

inicial 50:1 e split após 10 min. 5:1; Temperatura inicial do forno 35 ºC por 3,2 min; depois aquecido a 

60 ºC a 6,2 °C min-1 e aquecido a 220 ºC a 30 ºC min-1. 

 

Uma vez que o benzeno é comprovadamente um composto carcinogênico em 

qualquer concentração e os xilenos são classificados como potenciais substâncias 

carcinogênicas, pode-se concluir que a melhor condição para a realização das 

análises seria a utilização da coluna com fase estacionária de dimetilpolisiloxano, 

pois a quantificação de benzeno ocorreria com maior certeza, devido a sua melhor 

resolução e seletividade no solvente selecionado. 
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4.2.3. Construção das curvas de calibração 

 

Da Tabela 12 até a Tabela 19 são mostrados os valores dos coeficientes de 

determinação, R2, e as curvas de calibração dos compostos BTEX para todos os 

solventes estudados. O valor de x corresponde a área do pico cromatográfico e o 

eixo y indica a concentração dos compostos BTEX, em µg mL-1. Todos os valores 

encontrados estão em conformidade com os valores sugeridos pelas agências 

regulamentadoras, sendo que, dos solventes investigados, o metanol, o etanol e o n-

hexano apresentaram as melhores linearidades.  

 

Tabela 12. Valores dos coeficientes de determinação (R2) e as equações das retas dos 
compostos BTEX utilizando acetona como solvente. 
Analito Curva de Calibração Coeficiente de Determinação (R2) 
Benzeno y = 0,1144 x – 0,4436 0,9949 
Tolueno y = 0,1127 x – 4,4524 0,9919 
Etilbenzeno y = 0,1119 x – 3,5846 0,9930 
m-Xileno y = 0,1116 x – 4,1564 0,9922 
p-Xileno y = 0,1082 x – 1,7689 0,9962 
o-Xileno y = 0,1099 x – 4,6691 0,9923 
y = concentração do analito e x = área do pico cromatográfico. 

 
Tabela 13. Valores dos coeficientes de determinação (R2) e as equações das retas dos 
compostos BTEX utilizando etanol como solvente. 
Analito Curva de Calibração Coeficiente de Determinação (R2) 
Benzeno y = 0,1101 x + 0,6335 0,9939 
Tolueno y = 0,1109 x + 4,0794 0,9971 
Etilbenzeno y = 0,1106 x + 3,9204 0,9969 
m-Xileno y = 0,1125 x + 5,0954 0,9971 
p-Xileno y = 0,1059 x + 7,2309 0,9940 
o-Xileno y = 0,1054 x + 7,1127 0,9927 
y = concentração do analito e x = área do pico cromatográfico. 

 
Tabela 14. Valores dos coeficientes de determinação (R2) e as equações das retas dos 
compostos BTEX utilizando metanol como solvente. 
Analito Curva de Calibração Coeficiente de Determinação (R2) 
Benzeno y = 0,0996 x – 0,2553 0,9962 
Tolueno y = 0,0977 x – 2,0827 0,9961 
Etilbenzeno y = 0,1046 x – 2,1100 0,9982 
m-Xileno y = 0,0907 x – 0,5825 0,9996 
p-Xileno y = 0,1071 x – 3,9545 0,9911 
o-Xileno y = 0,0975 x – 1,7691 0,9976 
y = concentração do analito e x = área do pico cromatográfico. 
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Tabela 15. Valores dos coeficientes de determinação (R2) e as equações das retas dos 
compostos BTEX utilizando isopropanol como solvente. 
Analito Curva de Calibração Coeficiente de Determinação (R2) 
Benzeno y = 0,0959 x + 0,7783 0,9943 
Tolueno y = 0,0940 x + 8,8558 0,9916 
Etilbenzeno y = 0,0971 x + 8,1603 0,9929 
m-Xileno y = 0,0895 x + 7,3104 0,9930 
p-Xileno y = 0,1147 x + 0,2510 0,9995 
o-Xileno y = 0,0935 x + 3,4139 0,9966 
y = concentração do analito e x = área do pico cromatográfico. 

 
Tabela 16. Valores dos coeficientes de determinação (R2) e as equações das retas dos 
compostos BTEX utilizando n-hexano como solvente. 
Analito Curva de Calibração Coeficiente de Determinação (R2) 

Benzeno y = 0,1201 x + 0,3422 0,9979 
Tolueno y = 0,1203 x + 4,1932 0,9964 

Etilbenzeno y = 0,1223 x + 5,0217 0,9955 
m-Xileno y = 0,1210 x + 4,7951 0,9953 
p-Xileno y = 0,1222 x + 5,1369 0,9953 

o-Xileno y = 0,1194 x + 5,4884 0,9950 

y = concentração do analito e x = área do pico cromatográfico. 

 

Tabela 17. Valores dos coeficientes de determinação (R2) e as equações das retas dos 
compostos BTEX utilizando ciclohexano como solvente. 
Analito Curva de Calibração Coeficiente de Determinação (R2) 

Benzeno y = 0,1339 x – 0,1863 0,9943 
Tolueno y = 0,1227 x – 6,0630 0,9912 

Etilbenzeno y = 0,1269 x – 5,2029 0,9932 
m-Xileno y = 0,1236 x – 5,3721 0,9929 
p-Xileno y = 0,1236 x – 5,8056 0,9924 

o-Xileno y = 0,1180 x – 5,2155 0,9948 

y = concentração do analito e x = área do pico cromatográfico. 

 

Tabela 18. Valores dos coeficientes de determinação (R2) e as equações das retas dos 
compostos BTEX utilizando clorofórmio como solvente. 
Analito Curva de Calibração Coeficiente de Determinação (R2) 

Benzeno y = 0,1295 x + 0,1810 0,9971 

Tolueno y = 0,1303 x – 1,1040 0,9934 
Etilbenzeno y = 0,1345 x – 1,8243 0,9918 
m-Xileno y = 0,1329 x – 2,0520 0,9912 

p-Xileno y = 0,1321 x – 1,6004 0,9923 
o-Xileno y = 0,1322 x – 2,2817 0,9914 

y = concentração do analito e x = área do pico cromatográfico. 
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Tabela 19. Valores dos coeficientes de determinação (R2) e as equações das retas dos 

compostos BTEX utilizando diclorometano como solvente. 

Analito Curva de Calibração Coeficiente de Determinação (R2) 

Benzeno y = 0,0962 x – 1,2140 0,9924 

Tolueno y = 0,1050 x – 15,924 0,9916 
Etilbenzeno y = 0,1040 x – 14,140 0,9920 
m-Xileno y = 0,1014 x – 15,661 0,9924 

p-Xileno y = 0,1011 x – 12,090 0,9934 
o-Xileno y = 0,1013 x – 12,861 0,9940 

y = concentração do analito e x = área do pico cromatográfico. 

 

4.2.4. Avaliação da taxa de recuperação com diferentes solventes 

 

Levando em consideração que diferentes mecanismos de sorção podem 

ocorrer entre os compostos BTEX e o carvão ativado contido no tubo de 

amostragem, solventes com diferentes polaridades foram selecionados para se 

avaliar a eficiência de extração de cada analito. Os solventes testados foram: 

acetona, etanol, metanol, isopropanol, n-hexano, ciclohexano, clorofórmio e 

diclorometano. As análises foram realizadas utilizando as condições cromatográficas 

descritas anteriormente na Tabela 7 da seção 3.2.1. Os parâmetros cromatográficos 

foram otimizados para obtenção de picos cromatográficos com melhores resoluções 

e redução do tempo de corridas das análises. Foi utilizado a coluna capilar DB-1 (40 

m x 0,100 mm x 0,20 µm), por ter apresentado melhor resolução e seletividade para 

o composto benzeno. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 20, como 

média das taxas de recuperação de cada um dos analitos nos três níveis de 

concentrações avaliados. Para o CS2, alguns trabalhos encontrados na literatura 

reportam taxas de recuperação dos compostos BTEX na ordem de 98% 

[21,176,182,233,234,235]. 
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Tabela 20. Taxa de recuperação média (%) ± DP (Desvio Padrão) referente a dessorção química dos compostos BTEX extraídos de carvão 

ativado com diferentes solventes utilizando três níveis contendo alíquotas de 4, 6 e 8 µL da solução-estoque, em duplicata. 

SOLVENTE 
Analito 

Benzeno Tolueno Etilbenzeno m-Xileno p-Xileno o-Xileno 

Acetona 51,23 ± 0,02 38,03 + 0,01 47,70 ± 0,01 23,57 ± 0,07 20,63 ± 0,04 14,43 ± 0,01 

Etanol 30,21 ± 0,02 32,15 ± 0,01 25,98 ± 0,03 12,03 ± 0,01 7,35 ± 0,01 5,12 ± 0,01 

Metanol 25,13 ± 0,04 13,73 ± 0,01 14,40 ± 0,01 8,37 ± 0,01 6,20 ± 0,01 5,67 ± 0,01 

Isopropanol 16,47 ± 0,01 13,57 ± 0,01 16,17 ± 0,02 12,70 ± 0,03 5,00 ± 0,01 5,67 ± 0,01 

Clorofórmio 67,77 ± 0,06 67,57 ± 0,05 87,13 ± 0,03 64,23 ± 0,04 59,27 ± 0,04 46,73 ± 0,04 

Diclorometano 84,03 ± 0,02 79,50 ± 0,01 91,00 ± 0,01 77,57 ± 0,01 75,77 ± 0,01 76,00 ± 0,02 

n-Hexano 33,70 ± 0,07 33,83 ± 0,06 53,27 ± 0,05 30,30 ± 0,04 27,53 ± 0,05 17,23 ± 0,03 

Ciclohexano 17,43 ± 0,01 10,00 ± 0,01 13,30 ± 0,003 6,37 ± 0,01 6,03 ± 0,02 4,33 ± 0,002 
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A partir dos resultados apresentados na Tabela 20, pôde-se observar que 

quando se empregou os solventes mais polares, tais como etanol, metanol e 

isopropanol, as TR não passaram de 32%. Baixas eficiências de dessorção também 

foram observadas quando se empregou solventes apolares, tais como n-hexano ou 

ciclohexano. Para o ciclohexano, as TR ficaram entre 4 e 17%, enquanto que para o 

n-hexano, as TR encontraram foram entre 17 e 53%. No entanto, pode-se verificar 

que com o emprego de solventes com média polaridade, como o diclorometano e 

clorofórmio, as eficiências de dessorção para os compostos BTEX foram mais altas, 

sendo que os melhores resultados foram encontrados quando se utilizou o 

diclorometano, com TR maiores que 75% para todos os analitos. 

De acordo com Helffrich [236], o carvão ativado é considerado um trocador 

iônico natural, sendo esta propriedade enriquecida pela ativação química. A 

superfície de carvão tem uma camada de elétrons π deslocalizada que pode ser 

distorcida e gerar densidades eletrônicas positivas e negativas temporárias que 

podem atrair íons livres em solução ou suspensão. Como os compostos BTEX 

possuem características similares ao carvão ativo por também possuir anel 

aromático, eles são retidos eficientemente nesse suporte. No caso do diclorometano, 

que possui polaridade intermediária, é provável que ele aja isolando as nuvens π das 

moléculas dos compostos BTEX e da superfície do carvão ativo, desfavorecendo as 

distorções das mesmas. Por isso, a dessorção com diclorometano é mais eficiente. 

O método 1501 da NIOH para determinação de BTEX em ar preconiza que o 

solvente precisa apresentar uma taxa de recuperação igual ou maior do que 75% 

para que o método seja considerado adequado. Dos solventes estudados, o 

diclorometano foi o que apresentou os resultados dentro do estabelecido pelo 

método proposto. Além disso, deve-se considerar também que, quando comparado 

com o dissulfeto de carbono, que é o solvente recomendado pelo método 1501 da 

NIOSH, o diclorometano é menos tóxico e possui manipulação mais fácil. Dessa 

forma, o diclorometano foi selecionado como solvente extrator alternativo ao 

dissulfeto de carbono para determinação de BTEX em ar ambiente de postos 

revendedores de combustíveis. 
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4.2.5. Taxa de recuperação dos compostos BTEX pelo diclorometano  

 

Na Tabela 21 são apresentadas as massas reais utilizadas e as massas 

obtidas experimentalmente nos ensaios de determinação da taxa de recuperação na 

etapa de dessorção dos compostos BTEX, conforme descrito na seção 3.6.4. deste 

trabalho. O método 1501 da NIOSH recomenda a verificação das eficiências de 

dessorção química pelos ensaios de recuperação dos analitos em três níveis 

distintos de concentração dentro de um intervalo linear da curva de calibração 

construída para o solvente estudado. A intenção foi verificar se as eficiências de 

dessorção permaneceriam na mesma ordem quando ocorresse variação das 

concentrações dos analitos ou se ocorreria saturação da camada analítica do carvão 

ativado presente nos tubos de dessorção em função do aumento da concentração 

do analito. Nos ensaios realizados foram encontrados os valores médios de 

recuperação para cada composto na mesma ordem de grandeza nos três diferentes 

níveis de concentração, os quais passaram a ser utilizados para os cálculos das 

concentrações reais de benzeno no ar ambiente.  

 

Tabela 21. Resultados obtidos nos ensaios de taxa de recuperação dos compostos BTEX 

na etapa de dessorção utilizando diclorometano como solvente. 

BENZENO Massa Real (µg) Massa Recuperada (µg) Taxa de Recuperação (%) 
Nível 1 15,0 12,4 ± 0,6 82,7 
Nível 2 22,0 18,2 ± 0,4 82,7 
Nível 3 29,0 25,2 ± 0,5 86,7 

Média 84,0 
 

TOLUENO Massa Real (µg) Massa Recuperada (µg) Taxa de Recuperação (%) 
Nível 1 143,0 113,0 ± 9,9 79,0 
Nível 2 214,0 167,0 ± 2,0 78,0 
Nível 3 286,0 233,0 ± 5,7 81,5 

Média 79,5 
 
ETILBENZENO Massa Real (µg) Massa Recuperada (µg) Taxa de Recuperação (%) 

Nível 1 143,0 130,8 ± 10,3 91,4 
Nível 2 214,0 192,5 ± 3,5 90,0 
Nível 3 286,0 262,0 ± 7,1 91,6 

Média 91,0 
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Continuação da Tabela 21. 
 

m-XILENO Massa Real (µg) Massa Recuperada (µg) Taxa de Recuperação (%) 
Nível 1 142,0 110,0 ± 8,5 77,5 
Nível 2 214,0 163,5 ± 2,5 76,4 
Nível 3 285,0 224,5 + 6,4 78,8 

Média 77,6 
 

p-XILENO Massa Real (µg) Massa Recuperada (µg) Taxa de Recuperação (%) 
Nível 1 142,0 107,0 + 7,1 75,4 
Nível 2 213,0 161,5 + 2,5 75,8 
Nível 3 284,0 218,3 + 6,0 76,8 

Média 76,0 
 

o-XILENO Massa Real (µg) Massa Recuperada (µg) Taxa de Recuperação (%) 
Nível 1 145,0 110,5 + 7,8 76,2 
Nível 2 217,0 163,3 + 1,3 75,2 
Nível 3 290,0 220,2 + 0,3 75,9 

Média 75,8 

 

Na Figura 17 são mostrados os fatores de recuperação da dessorção dos 

compostos BTEX, que representa a massa real em função da massa recuperada na 

dessorção. 
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Figura 17. Fator de recuperação da dessorção dos compostos BTEX utilizando 

diclorometano como solvente. 

 

Pode-se verificar que para todos os compostos BTEX, a relação entre a 

massa real utilizada e massa experimental recuperada é linear. A linearidade desta 

relação, indicada pelo fator de recuperação, ratifica que as médias percentuais das 

taxas de recuperação obtidas poderão ser utilizadas para a correção das massas 

das amostras em todos os níveis. 
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4.3. VALIDAÇÃO DO MÉTODO CROMATOGRÁFICO 

 

4.3.1. Avaliação dos parâmetros de análise  

 

Para a validação do método de dessorção química proposto, utilizou-se o 

software especializado em metrologia química, denominado Labwin-CQA310, com 

autorização da Braskem. No protocolo utilizado para a validação foram avaliados os 

seguintes parâmetros: seletividade, linearidade, exatidão, precisão, limite de 

detecção e limite de quantificação. Este protocolo segue as regras e instruções de 

órgãos regulamentadores [237] e para cada parâmetro avaliado, existe um critério 

de aceitação adequado que também está especificado no próprio protocolo. A seguir 

serão apresentados e interpretados separadamente os resultados das figuras de 

mérito de acordo com cada critério de aceitação. 

 

4.3.1.1. Seletividade 

 

Para verificar o grau de pureza, o tempo de retenção e possíveis 

interferências (sobreposição de picos) com os analitos, foram injetados 

separadamente alíquotas de 1,0 µL dos solventes investigados. Na Tabela 22 são 

mostrados os tempos de retenção e o grau de pureza e no APÊNDICE F encontram-

se os cromatogramas específicos de cada solvente investigado.  

 

Tabela 22. Grau de pureza e o tempo de retenção de cada solvente estudado. 

Compostos Grau de Pureza (%) Tempo de Retenção (min) 

Acetona 99,950 2,418 
Etanol 99,949 2,320 

Metanol 99,999 2,101 
Isopropanol 99,939 2,602 
Ciclohexano 99,926 5,551 

n-Hexano 99,158 4,000 
Clorofórmio 99,898 4,058 

Diclorometano 99,997 2,816 
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Após a determinação do grau de pureza e o tempo de retenção dos solventes, 

uma amostra contendo os compostos BTEX a serem analisados foi preparada em 

cada solvente estudado para investigação de possíveis coeluições. A verificação foi 

realizada injetando-se 1,0 µL de cada uma das soluções, em triplicata, e os 

cromatogramas específicos para cada um dos solventes são mostrados da Figura 18 

até a Figura 25. 

 

 

Figura 18. Cromatograma dos compostos BTEX utilizando acetona como solvente. 

Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 da seção 3.2.1. 
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Figura 19. Cromatograma dos compostos BTEX utilizando etanol como solvente. Condições 

cromatográficas descritas na Tabela 7 da seção 3.2.1. 

 

 

Figura 20. Cromatograma dos compostos BTEX utilizando metanol como solvente. 

Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 da seção 3.2.1. 

 

 



Química Analítica 

 

82 

 

 

Figura 21. Cromatograma dos compostos BTEX utilizando isopropanol como solvente. 

Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 da seção 3.2.1. 

 

 

Figura 22. Cromatograma dos compostos BTEX utilizando n-hexano como solvente. 

Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 da seção 3.2.1. 
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Figura 23. Cromatograma dos compostos BTEX utilizando ciclohexano como solvente. 

Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 da seção 3.2.1. 

 

 

Figura 24. Cromatograma dos compostos BTEX utilizando clorofórmio como solvente. 

Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 da seção 3.2.1. 
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Figura 25. Cromatograma dos compostos BTEX utilizando diclorometano como solvente. 

Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 da seção 3.2.1. 

 

Observando-se os cromatogramas acima, percebe-se que é possível 

distinguir, em todos os casos, o início e o fim de cada pico antes de começar a eluir 

o próximo analito. Na Figura 25, referente ao cromatograma dos compostos BTEX 

em diclorometano, pode-se notar em destaque os picos referentes ao meta-xileno e 

para-xileno. Mesmo aparentando sobreposição devido à escala do cromatograma, 

os picos estão separados e bem resolvidos, e puderam ser integrados e 

quantificados. É importante salientar que em todas as análises realizadas foi 

possível obter a separação completa dos compostos BTEX, sendo constatada boa 

seletividade em todas as amostras. Em todos solventes estudados, os compostos 

BTEX, eluíram após o solvente, com exceção do ciclohexano que eluiu após o 

benzeno, no entanto, não comprometeu sua resolução nem sua quantificação. A 

seletividade é uma das figuras de mérito mais importantes para fins de 

quantificação, uma vez que se houver coeluições de analitos, a exatidão e a 

precisão desses analitos estarão comprometidas, e a curva analítica será 

inadequada, com resultados que não serão confiáveis. Após a verificação da 

possibilidade de coeluição entre os compostos BTEX e os solventes, as curvas 

analíticas dos compostos BTEX puderam ser construídas utilizando diclorometano 
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como solvente padrão, por ter apresentado melhor taxa de recuperação química 

para os compostos BTEX. 

 

4.3.1.2. Linearidade 

 

O coeficiente de determinação (R2) recomendado como critério para aceitação 

pela ANVISA [208] são valores acima de 0,99 e para o INMETRO [215] são valores 

maiores que 0,90. Para este trabalho, seguiu-se o critério estabelecido pela ANVISA, 

por se tratar de um valor mais rigoroso, utilizando-se R2 ≥ 0,99 como parâmetro. Os 

valores de R2 encontrados para todos os compostos BTEX ficaram acima de 0,99, o 

que confirma que o método proposto apresenta linearidade nas faixas de trabalho 

empregadas para estes compostos. 

 

4.3.1.3. Exatidão 

 

Na avaliação da exatidão do método deste trabalho, os critérios utilizados 

foram os ensaios de recuperação dos analitos e comparação do método proposto 

com um método de referência, que neste caso trata-se do método de dessorção 

térmica. Os testes foram realizados inicialmente através dos ensaios de recuperação 

dos analitos. A recuperação está relacionada diretamente com a exatidão, pois 

reflete a quantidade de determinado analito, recuperado no processo, em relação à 

quantidade real presente na amostra. Calculou-se a quantidade percentual 

recuperada usando a equação 2 citada anteriormente. 

Cada padrão dos compostos BTEX foi analisado 10 vezes pelo mesmo 

analista, com o mesmo cromatógrafo, em um período de tempo relativamente curto. 

A exatidão foi testada comparando-se o valor esperado com a média e o desvio 

padrão através do Teste t de Student. Para a avaliação da exatidão, utilizou-se a 

concentração de BTEX de um nível intermediário, no entanto o programa LABWIN 

permite a utilização de outros níveis de concentração, desde que estejam dentro da 

faixa de linearidade da curva analítica. Na Tabela 23 são mostrados os resultados 

obtidos para os testes de exatidão do método. 
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Tabela 23. Parâmetros de avaliação da exatidão do método. 

Composto Conc. n Média DP DPR Repe. Abs. Repe. Relat. %Recup. Exatidão 

Benzeno 21 10 20,90 0,738 3,5% 2,05 9,81% 99,5% Conforme 

Tolueno 208 10 205,8 3,52 1,7% 9,76 4,74% 98,9% Conforme 

Etilbenzeno 208 10 204,6 2,95 1,4% 8,18 4,00% 98,4% Conforme 

m-Xileno 208 10 202,9 3,54 1,7% 9,82 4,84% 97,5% Conforme 

p-Xielno 211 10 203,8 3,88 1,9% 10,8 5,30% 96,6% Conforme 

o-Xileno 211 10 206,0 3,50 1,7% 9,69 4,70% 97,6% Conforme 

DP = Desvio padrão; DPR = Desvio Padrão Relativo; Repe. Abs. = Repetitividade Absoluta; Repe. 
Relat. = Repetitividade Relativa; Recup. = Recuperação; Conc = Concentração (µg mL-1) 
 

Os resultados obtidos indicaram que todos os analitos apresentaram taxa de 

recuperação dentro da faixa estabelecida pelos órgãos regulamentadores. Em geral, 

os intervalos aceitáveis de recuperação para análise estão entre 70 e 120%. Para a 

avaliação da exatidão deste método utilizando o programa LABWIN, considerou-se 

uma faixa de recuperação de 80 a 120%, com precisão de até ± 20%. Os resultados 

mostrados na Tabela 23 indicaram que o método apresentou boa exatidão (em 

conformidade com os parâmetros de avaliação do método) para todos os compostos 

estudados, com valores de recuperação dentro do intervalo estabelecido. Os valores 

de precisão (repetitividade) para todos os compostos BTEX foram inferiores a 20%, 

ratificando a exatidão do método. No APÊNDICE G são mostrados os dados 

utilizados para a determinação da exatidão.  

Além dos ensaios de recuperação dos analitos, a aplicabilidade e validação 

do método foram verificadas comparando-se os resultados obtidos pelo método de 

dessorção química proposto com os resultados obtidos por um método comparativo 

de dessorção térmica, utilizando as mesmas condições de amostragem. A validade 

do método foi verificada estatisticamente pelo teste t-Student pareado. Como o 

resultado obtido para 5 graus de liberdade pelo teste t-Student foi T(5;0,025) = 0,9328 < 

t = 2,776, pode-se afirmar com 95% de grau de confiança, que os resultados das 

análises dos dois métodos não diferiram significativamente, apresentando boa 

exatidão. Sendo assim, as concentrações dos compostos BTEX coletadas nos 

postos de combustíveis na cidade de Amargosa, Bahia, apresentaram 

concentrações na mesma ordem em ambos os métodos. 
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4.3.1.4. Precisão 

 

A precisão foi avaliada pelos estudos de repetitividade e precisão 

intermediária. Os testes de repetibilidade para os compostos BTEX revelaram 

coeficientes de variância entre 2,95% a 4,66%, portanto, menores do que o valor 

máximo exigido de para o nível de concentração estudado, que é de 20% (Tabela 

24). Os testes de precisão intermediária (precisão intradias), que avalia a variação 

dos ensaios realizados em dias e com analistas diferentes, indicaram que os valores 

de DPR determinados estavam na ordem de 5,0% (Tabela 25).
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Tabela 24. Avaliação da precisão do método pelo teste de repetitividade. 
 
Testes Concentração (µg mL-1) DP Ref. Repe. Abs. Repe. Relat. DP Repe. DPR Repe. Repetitividade 

Benzeno  24,30 2,40 1,98 8,15% 0,716 2,95% Conforme 

Tolueno 245,2 17,1 28,7 11,70% 10,4 4,24% Conforme 

Etilbenzeno 248,5 17,3 31,6 12,72% 11,4 4,59% Conforme 

m-Xileno 249,4 17,4 32,0 12,83% 11,5 4,61% Conforme 

p-Xileno 252,4 17,6 32,3 12,80% 11,7 4,64% Conforme 

o-Xileno 253,4 17,6 32,7 12,90% 11,8 4,66% Conforme 

DP Ref. = Desvio Padrão de Referência; Repe. Abs. = Repetitividade Absoluta; Repe. Relat. = Repetitividade Relativa; DP Repe. = 
Desvio Padrão da Repetitividade; Os testes foram realizados com cinco analistas diferentes. 

 
Tabela 25. Avaliação da precisão do método pelo teste de precisão intradias (precisão intermediária). 
 
TESTES Concentração (µg mL-1) DP Ref. Repro. Abs. Repro. Relat. DP Repro. DPR Repro. Reprodutibilidade 

Benzeno  24,30 2,40 2,55 10,49% 0,920 3,79% Conforme 

Tolueno 245,2 17,1 34,1 13,91% 12,3 5,02% Conforme 

Etilbenzeno  248,5 17,3 34,6 13,92% 12,5 5,03% Conforme 

m-Xileno 249,4 17,4 35,3 14,15% 12,7 5,09% Conforme 

p-Xileno 252,4 17,6 35,5 14,06% 12,8 5,07% Conforme 

o-Xileno 253,4 17,6 36,0 14,21% 13 5,13% Conforme 

DP Ref. = Desvio Padrão de Referência; Repro. Abs. = Reprodutibilidade Absoluta; Repro. Relat. = Reprodutibilidade Relativa; DP 
Repro. = Desvio Padrão da Reprodutibilidade; Os testes foram realizados com cinco analistas diferentes. 
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As análises estatísticas dos dados (teste t, teste F e teste Z-Score) 

demonstraram que não há diferenças significativas entre as análises realizadas nos 

diferentes períodos e com diferentes analistas, indicando que o método apresenta 

conformidade tanto para os testes de repetitividade como para os testes de precisão 

interdias realizados com os cinco participantes. No APÊNDICE H são mostrados os 

dados utilizados para a determinação da precisão. 

Além disso, estes dados podem ter valor como “Qualificação” dos Analistas 

(requerido pela ISO 17.025) e cada novo analista pode fazer a análise da mesma 

amostra sendo assim qualificado para análises rotineiras. Desta forma, após a 

realização desses testes, conclui-se que o método proposto apresenta precisão 

adequada, sendo possível sua reprodução (aplicação).  

 

4.3.1.5. Limites de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

 

O limite de detecção e o limite de quantificação foram determinados baseados 

em parâmetros da curva analítica. O LD e o LQ foram expressos de acordo com as 

equações 5 e 6:  

 

S

s
LD

3,3
=                (5) 

 

S

s
LQ

10
=                (6) 

 

Onde s indica o desvio padrão das respostas e b a inclinação da curva de 

calibração. A estimativa de s foi obtida pelos valores da intercepção da reta no eixo 

dos y de várias retas de calibração [238]. Na Tabela 26 estão mostrados os valores 

de LD e LQ obtidos para os compostos BTEX em estudo. 
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Tabela 26. Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) do método analítico. 

Composto LD (µg m-3) LQ (µg m-3) 

Benzeno 5,54 16,78 

Tolueno 15,05 45,54 

Etilbenzeno 15,50 46,93 

Meta-Xileno 11,29 34,26 

Para-Xileno 13,56 41,09 

Orto-Xileno 12,87 39,06 

 

Os valores de LD e LQ encontrados neste trabalho foram superiores a valores 

encontrados na literatura para a determinação dos compostos BTEX [52,93239, 

240,241] e apresentaram menor sensibilidade em comparação aos valores de LD e 

LQ do método comparativo de dessorção térmica, no entanto foram apropriados 

para a detecção destes compostos em postos de combustíveis. 

Após o desenvolvimento do método de dessorção química proposto, partiu-se 

para as análises das amostras reais coletadas nos postos de combustíveis da 

cidade de Amargosa, Bahia, e, com isso, poder avaliar os níveis de BTEX 

encontrados nestes locais. 

 

4.4. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE DESSORÇÃO QUÍMICA PROPOSTO 

 

4.4.1. Amostragem dos compostos BTEX 

 

Os procedimentos de amostragem dos compostos BTEX em amostras reais 

aconteceram no período de 3 a 16 de setembro de 2012, em cinco postos de 

combustíveis na cidade de Amargosa (denominados P1, P2, P3, P4 e P5, para 

manutenção do sigilo), sendo realizadas duas coletas simultâneas em cada posto, 

uma para análise por dessorção química e a outra para dessorção térmica. Os 

dados climatológicos e operacionais referentes às amostragens estão resumidos na 

Tabela 27. 
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Tabela 27. Dados operacionais e climatológicos utilizados para os cálculos das concentrações dos compostos BTEX.  

Amostra Data 
Velocidade 

do vento* (Km h-1) 

Direção 

do Vento* 

Umidade 

Relativa (%) 

Temperatura  

(ºC) 

Pressão 

(hPa)** 

Volume (L) 

(CNTP) 

Vazão 

Média 

(mL min-1) 

Duração 

Amostragem 

(min) 

P1-A  

P1-B 
03/09/2012 20 E  

(49 – 65) 

57 

(29,2 – 23,0) 

26,1 
1015 20,2 49,4 408 

P2-A  

P2-B 
05/09/2012 23 E-SE 

(55 – 58) 

57 

(27,5 – 23,8) 

25,7 
1016 18,8 49,3 378 

P3-A 

P3-B 
10/09/2012 18 E-SE 

(66 – 71) 

69 

(27,1 – 26,2) 

26,7 
1014 18,7 50,2 375 

P4-A 

P4-B 
12/09/2012 16 E-SE 

(61 – 70) 

66 

(28,4 – 23,2) 

25,8 
1014 20,3 50,2 406 

P5-A  

P5-B 
14/09/2012 14 E 

(45 – 78) 

62 

(28,6 – 21,8) 

25,2 
1014 20,7 50,3 413 

BR-A 

BR-B 
16/09/2012 11 E 

(65 – 73) 

60 

(24,6 – 21,7) 

23,2 
1012 22,6 50,2 448 

*Dados extraídos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE [242]; E = Leste, SE = Sudeste. A = Amostragem para análise por dessorção química 
e B = Amostragem para análise por dessorção térmica. BR = Amostragem de controle (Branco). 
**1 atm = 1013,25 hPa; 
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4.4.2. Concentração dos compostos BTEX presentes no ar ambiente dos 

postos de combustíveis 

 

As concentrações dos compostos BTEX obtidas pelo método de dessorção 

química nos postos de combustíveis da cidade de Amargosa-BA são mostradas na 

Tabela 28.  

 
Tabela 28. Concentração de BTEX (µg m-3) em ar ambiente de postos de combustíveis da 

cidade de Amargosa, Bahia, após procedimento de dessorção química dos analitos do tubo 

amostrador com diclorometano (A) e por dessorção térmica (B). 

Local da 
Amostragem 

Benzeno Tolueno Etilbenzeno 

 
m-Xileno 

 
p-Xileno 

o-Xileno 

(m + p-Xilenos) 

POSTO 1 
A 

 
16,9 

 
49,5 

 
16,3 

 
12,7 

 
13,7 

 
13,1 

B 14,8 59,4 10,4 (29,6) 11,4 
POSTO 2       

A 28,5 39,9 15,6 13,6 14,0 13,3 
B 31,9 42,5 10,6 (31,8) 15,9 

POSTO 3       
A 44,5 247 29,4 68,5 63,3 42,2 
B 37,4 262 37,4 (123,0) 42,8 

POSTO 4       
A 17,6 43,1 15,8 20,8 19,4 13,0 
B 12,3 49,2 13,3 (29,5) 14,7 

POSTO 5       
A 17,2 151 15,9 31,0 25,4 26,7 
B 14,5 149 19,3 (57,8) 24,2 

BRANCO      
A ND ND ND ND ND ND 
B 4,43 8,85 4,41 2,20 2,21 

ND = Não detectado pelo método; 
(m + p-Xilenos) = Somatório de meta-Xileno com para-Xileno. 
 

A partir destes resultados, pode-se verificar que, em ambos os métodos, os 

níveis máximos de concentração de BTEX foram encontrados no Posto 3 e os níveis 

mínimos no Posto 1. Os testes de controle (branco) foram realizados em uma área 

afastada da região de localização dos postos de combustíveis e apresentaram 

resultados não detectáveis pelo método. Dos compostos analisados, o tolueno foi o 
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composto que apresentou valores mais significativos, com concentrações variando 

de 39,9 a 247 µg m-3 para o método de dessorção química e de 42,5 a 262 µg m-3 

para o método de dessorção térmica. 

Os níveis de tolueno, etilbenzeno e m,p,o-xilenos encontrados em todos os 

postos de combustíveis foram menores do que os limites máximos recomendados 

pela NIOSH [17] e pela NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego [31]. No 

entanto, em estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde [20], o benzeno é 

comprovadamente carcinogênico para humanos. A OMS estima que a exposição a 

1,0 µg m-3 de benzeno durante um período de 15 anos causa o acréscimo de cerca 

de 6 casos de leucemia a cada 1 milhão de habitantes. A intoxicação por BTEX, em 

especial o benzeno, é lenta e cumulativa, uma vez que esses poluentes são 

metabolizados e excretados lentamente pelo organismo.  

 

4.4.3. Comparação dos resultados obtidos com outros trabalhos de pesquisa 

 

Quando os resultados deste estudo são comparados com estudos realizados 

em outras cidades brasileiras e do mundo (Tabela 29), pode-se verificar que os 

níveis encontrados são compatíveis com valores encontrados em estudos realizados 

em cidades brasileiras, tais como Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo e em 

algumas cidades asiáticas, tais como Ho Chi Minh no Vietnam, Calcutá na Índia, em 

Roma na Itália e no Cairo no Egito. Pode-se verificar também que, em todos os 

estudos, os níveis de concentração de tolueno são os maiores. 

Cabe ressaltar que a maioria das amostragens realizadas nesses estudos 

aconteceu em ambientes diversificados, tais como rodovias, residências, escolas, 

ônibus, carros, trens, rodovias, áreas comerciais, escolas, aeroportos, zona rural, 

escritórios, shoppings entre outros. No estudo realizado em postos de combustíveis 

no Rio de Janeiro [52], verificou-se que os resultados obtidos são próximos aos 

resultados obtidos neste trabalho, com exceção dos níveis de tolueno que neste 

estudo apresentaram média de 106,2 µg m-3 e no Rio de Janeiro os níveis foram de 

47,7 µg m-3. Os níveis de BEX ocorreram praticamente na mesma ordem. Os níveis 

encontrados no Cairo e no Egito, em especial, foram os mais altos, com 
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concentrações médias de 87,2; 213,8; 43,3; 140,8 e 73,8 µg m-3 para os compostos 

BTEX, respectivamente, sendo que os níveis de meta e para-xileno foram 

determinados como um único nível. 
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Tabela 29. Concentração média dos compostos BTEX encontradas em outras cidades do Brasil e do mundo (µg m-3). 

Local Benzeno Tolueno Etilbenzeno 
m-Xileno   p-Xileno 

(m-p-Xileno) 
o-Xileno Local da amostragem Referência 

Amargosa/Brasil 24,9 106,1 18,6 29,3 27,2 21,7 
Postos de Combustíveis / Área 
Urbana 

Este 
Trabalho 

Rio de Janeiro/Brasil 29,7 47,7 23,3 (46,9) 14,3 
Postos de Combustíveis / Área 
Urbana 

[63] 

Porto Alegre/Brasil 24,9 43,1 13,7 (28,0) 11,0 Rodovia / Área Urbana [243] 

São Paulo/Brasil 4,8 45,1 15,6 (30,7) 7,8 
Rodovia, Parque, Aeroporto, Área 
Comercial / Área Urbana 

[244] 

Hochiminh/Vietnam 56,0 121,0 21,0 (64,0) 23,0 Rodovia/Área Urbana [245] 

Calcutá/Índia 29,2 45,4 13,1 (32,9) 11,9 
Área Comercial, Residencial, 
Industrial / Área Urbana 

[246] 

Roma/Itália 35,5 99,7 17,6 (54,6) 25,1 Rodovia/Área Urbana [188] 

Cairo/Egito 87,2 213,8 43,3 (140,8) 73,8 
Rodovia / Área Urbana / Área 
Rural 

[21] 

Birmingham/ Inglaterra 7,3 15,1 1,6 (5,2) 1,4 
Área Comercial, Residencial 
Rodovia / Área Urbana 

[247] 

Santiago/Chile 14,8 29,8 6,5 (25,2) 8,9 Rodovia / Área Urbana [248] 

Hamburgo/Alemanha 1,4 4,7 ND* (0,88) ND Área Residencial / Área Urbana [249] 

Hong-kong/China 4,85 28,8 3,11 (3,98) 2,85 Rodovia / Área Urbana [250] 

ND = Não Detectado pelo método; REF = Referência; (m-p-Xileno) = Somatório de meta e para-Xilenos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
PERSPECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. 

(Friedrich Nietzsche) 
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CAPITULO V 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

O método de dessorção química proposto neste trabalho utilizando 

diclorometano em substituição ao dissulfeto de carbono (CS2), que é o solvente 

padrão do método 1501 da NIOSH, permitiu identificar e quantificar simultaneamente 

a presença dos compostos BTEX no ar ambiente de postos de abastecimento de 

combustível na cidade de Amargosa, Bahia. O método cromatográfico foi validado, 

apresentando exatidão, precisão e limites de detecção e quantificação dentro dos 

valores estabelecidos para análises deste tipo. As concentrações médias dos 

compostos BTEX (m,p,o-Xileno) encontradas foram, respectivamente, 24,9 µg m-3; 

106,1 µg m-3; 18,6 µg m-3; 29,3 µg m-3; 27,2 µg m-3 e 21,7 µg m-3.  

As concentrações determinadas mostraram como os postos de combustíveis 

são locais potencialmente perigosos, sobretudo considerando a exposição ao 

benzeno, sendo muito mais perigoso para os trabalhadores desses locais. De 

acordo com um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, a 

concentração média de 24,9 µg m-3 de benzeno encontrado nos postos de 

combustíveis da cidade de Amargosa, Bahia, é considerada alta.  

Um estudo prospectivo de caráter qualitativo/quantitativo foi realizado com 

trabalhadores de postos de combustíveis de várias cidades do Recôncavo Sul com a 

finalidade de fazer um diagnóstico sobre a concepção destes profissionais acerca do 

dos seus hábitos e problemas de saúde causados pela exposição a estes 

compostos. A maioria dos entrevistados mencionou ter conhecimento sobre os 

riscos causados pelo contato com os combustíveis de maneira geral, no entanto, 

não evidenciaram o uso contínuo dos EPI fornecidos pelos proprietários dos postos, 

tornando seu uso limitado a certas atividades e não sendo incorporados nas 

atividades diárias. Alguns sintomas como dor de cabeça, náuseas, tontura foram 

relatados como os mais frequentes após a jornada de trabalho.  

O método proposto de dessorção química foi comparado ao método de 

dessorção térmica, obtendo resultados compatíveis, demonstrando a validade e a 
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reprodutibilidade do método. Os resultados obtidos puderam demonstrar a utilidade 

do uso da dessorção química para determinação dos compostos BTEX utilizando 

diclorometano como solvente, tornando o método alternativo e, em particular, 

atraente para a determinação destes compostos. Além disso, vale ressaltar que o 

uso do diclorometano como solvente apresenta algumas vantagens em relação ao 

dissulfeto de carbono, tais como menor toxicidade, manipulação mais fácil e custo 

mais baixo. É importante ressaltar que os níveis de concentração dos compostos 

BTEX encontrados nesta pesquisa devem ser tomados como indicativos e não como 

conclusivos, uma vez que é imprescindível um monitoramento maior para que 

conclusões definitivas possam ser elaboradas.  

Como perspectivas têm-se a aplicação do método proposto na determinação 

dos compostos BTEX em outros ambientes, tais como lixões ou aterros sanitários, 

indústrias químicas, rodovias, locais de tráfego intenso, oficinas mecânicas, 

residências etc. Como medida educativa de prevenção, cursos de biossegurança 

poderão ser oferecidos a trabalhadores destes ambientes.  
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"Se vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes." 

(Isaac Newton) 
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APÊNDICE A – Modelo do Termo Intenção de Pesquisa 
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INSTITUTO DE QUÍMICA 

 

 

TERMO DE INTENÇÃO DE PESQUISA 
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Os investigadores se comprometem a não revelar a identidade dos participantes da pesquisa. O 

senhor não sofrerá riscos ao colaborar e autorizar essa pesquisa, pois ela está de acordo com as 

Normas da Resolução nº 196, do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996.   

Agradeço antecipadamente,  

_____________ , ____de __________de______. 

 

 

Gil Luciano Guedes dos Santos 

Estudante de doutorado da UFBA 
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APÊNDICE B – Modelo do termo de Anuência Prévia 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 
INSTITUTO DE QUÍMICA 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA PRÉVIA 

 

 

Declaro para os devidos fins que estamos de acordo com a execução do projeto de pesquisa 

intitulado “Desenvolvimento e aplicação de método de dessorção química para determinação 

de BTEX em ar ambiente de postos de combustíveis utilizando cromatografia a gás”, sob a 

coordenação do Prof. Dr. Leonardo Sena Gomes Teixeira e do estudante de doutorado Gil Luciano 

Guedes dos Santos, ambos do Departamento de Química da UFBA, o qual terá o apoio desta 

empresa. 

 

_____________ , ____de __________de______. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Proprietário 

Carimbo da Empresa. 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 
INSTITUTO DE QUÍMICA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

De acordo com as normas da Resolução nº 196, do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996. 

 

 

Título do Projeto: “Desenvolvimento e aplicação de método de dessorção química para 

determinação de BTEX em ar ambiente de postos de combustíveis utilizando cromatografia a 

gás”. 

 

Instituições participantes do projeto: Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia. 

 

Coordenador da Pesquisa: Prof. Dr. Leonardo Sena Gomes Teixeira 

Doutorando: Gil Luciano Guedes dos Santos 

 

Como voluntário, o(a) Sr. (Sra) está sendo solicitado (a) a participar de uma investigação científica, 

organizada pela UFBA. O estudo prevê a participação de trabalhadores expostos a baixas 

concentrações ambientais de vapores de combustíveis derivados de petróleo e o ocasional contato 

direto com os mesmos. O (A) Sr. (Sra.) poderá recusar-se a participar da pesquisa, sem que este fato 

venha lhe causar qualquer constrangimento por parte da instituição. Os investigadores se obrigam a 

NÃO REVELAR sua identidade em qualquer publicação resultante deste estudo. 

 

Antes de assinar este termo, o (a) Sr. (Sra.) deve informar-se plenamente sobre o mesmo 

fazendo todas as perguntas que achar necessário. É importante conhecer as informações a 

seguir. 

A poluição atmosférica é, dentre os diversos tipos de poluição, a que mais tem causado incômodo a 

população. Esta tem exercido implicações à saúde humana, originando desde simples irritações e 

morbilidade no trabalho até câncer de pulmão. A poluição em ar ambiente não é restrita a apenas 

partículas visíveis. A concentração de alguns poluentes do ar em ambientes ocupacionais pode ser 

muitas vezes, superior aos valores estabelecidos por lei, devido à localização de fontes potenciais de 
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emissão e pela ausência de sistemas de ventilação adequados. Em postos de combustíveis, devido à 

grande volatilização da gasolina, os poluentes mais perigosos encontrados, em geral, são o benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xilenos, conhecidos pela sigla BTEX. O controle desses compostos é feito 

através da quantificação e comparação com os valores limites de tolerância (VLT) em ambientes 

ocupacionais, legislado no Brasil pela Norma Regulamentadora n° 15 do Ministério do Trabalho e 

Emprego.  

O objetivo desta pesquisa é realizar uma investigação quali-quantitativa para avaliar a percepção dos 

frentistas sobre os efeitos a saúde, causados pelos compostos orgânicos voláteis provenientes dos 

combustíveis derivados do petróleo durante sua jornada de trabalho. 

 

Estes resultados não serão utilizados para nenhuma outra finalidade, além do objetivo desta 

pesquisa. 

Assinatura do Voluntário: _________________________________________       

 

 

______________,____de __________de______. 
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APÊNDICE D – Roteiro de Investigação da Pesquisa 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 
INSTITUTO DE QUÍMICA 

 

TÍTULO DA PESQUISA "Desenvolvimento e aplicação de método de dessorção química para 

determinação de BTEX em ar ambiente de postos de combustíveis utilizando cromatografia a 

gás”. 

 

Formulário nº______ Data de nascimento:____/____/________ Sexo: M (   )   F (   ) 
 
1) Você trabalha há quanto tempo como frentista?____________ 
 
2) Quantas horas você trabalha por semana?_________________ 
 
3) Existe um dia na semana que você se sente particularmente cansado(a)? S (   ) N (   ) 
Se sim, qual? Seg (  ) Ter (  ) Qua (  ) Qui (  ) Sex (  ) 
 
4) Os gestos no trabalho são repetitivos: S (  ) N (  ) 
 
5) O que acontece com os combustíveis em contato com o ambiente? 
Evaporam (  ) Pega fogo (  ) Escorrem como água (  ) Não sei (  ) 
 
6) No seu dia a dia como frentista, indique quais as partes do seu corpo que estão expostos ao 
contato com os combustíveis? 
Mãos (  ) Rosto (  ) Nariz (  ) Olhos (  ) Pés (  ) Braços (  ) Pernas (  ) Tronco (  ) Boca (  )Nenhuma (  )  
 
7) Os combustíveis, como a gasolina podem entrar no seu corpo pela pele? 
S (  ) N (  ) Talvez (  ) Não sei (  ) 
 
8) Os vapores de combustíveis, como a gasolina podem entrar no seu corpo pelo seu nariz, ouseja, 
por inalação? S (  ) N (  ) Talvez (  ) Não sei (  ) 
 
9) Os vapores de combustíveis podem afetar seus olhos? 
S (  ) N (  ) Talvez (  ) Não sei (  ) 
 
10) O contato diário com os combustíveis pode afetar sua saúde? 
S (  ) N (  ) Talvez (  ) Não sei (  ) 
 
11) Qual dos combustíveis abaixo você acredita ser o mais perigoso para sua saúde? 
Gasolina (  ) Diesel (  ) Etanol (  ) Nenhum (  ) 
 
12) Você sente alguma alteração no seu corpo, quando você está trabalhando com os combustíveis? 
S (  ) N (  ) As vezes (  ) Não percebo (  ) 
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Se sim ou às vezes, quais são essas alterações? 
Dor de cabeça (  ) Enjôo (  ) Coceira na pele (  ) Irritação dos olhos (  ) Coceira no nariz (  ) 
Tontura (  ) Bronquite (  ) Tosse (  ) Irritação na garganta (  ) Dormência nos dedos 
Irritação no nariz (  ) Falta de apetite (  ) Outros ____________ 
 
13) Esse desconforto passa quando você vai embora, ou seja, depois de encerrado seu turno de 
trabalho diário? 
S (  ) N (  ) As vezes (  ) Não sei (  ) 
 
14) Alguns desses sintomas estão relacionados diretamente a um tipo de combustível? Qual? 
Gasolina (  ) Etanol (  ) Diesel (  ) Nenhum (  ) Não sei (  ) 
 
15 )Sobre as atitudes abaixo, você considera que elas possam trazer algum problema a sua saúde, 
principalmente se repetida várias vezes durante muitos anos? 
 
16) Cheirar a tampa do tanque de combustível dos automóveis 
S (  ) N (  ) As vezes (  ) Não sei (  ) 
 
17) Limpar resíduo de óleo de sua pele com estopa molhada de gasolina 
S (  ) N (  ) As vezes (  ) Não sei (  ) 
 
18)Não trocar de uniforme quando esse estiver molhado de combustível 
S (  ) N (  ) As vezes (  ) Não sei (  ) 
 
19) Comer, beber ou fumar sem lavar as mãos durante o expediente de trabalho 
S (  ) N (  ) As vezes (  ) Não sei (  ) 
 
20) Sugar a gasolina do tanque de automóveis com mangueira usando a boca 
S (  ) N (  ) As vezes (  ) Não sei (  ) 
 
21) Descarregar o carro tanque de combustíveis nos poços sem o equipamento de proteção 
individual EPI 
S (  ) N (  ) As vezes (  ) Não sei (  ) 
 
22) Dos equipamentos de proteção individual relacionado abaixo, indique os mais importantes para 
evitar uma possível contaminação com os combustíveis 
 
Uso de luvas: Sempre (  ) Nunca (  ) As vezes (  ) Não sei 
Uniforme: Sempre (  ) Nunca (  ) As vezes (  ) Não sei 
Botas: Sempre (  ) Nunca (  ) As vezes (  ) Não sei 
Óculos de proteção: Sempre (  ) Nunca (  ) As vezes (  ) Não sei 
Avental de plástico: Sempre (  ) Nunca (  ) As vezes (  ) Não sei 
Máscara de gás: Sempre (  ) Nunca (  ) As vezes (  ) Não sei 
 
23) Você já fez treinamento básico de segurança e meio ambiente (TBSMA)? S (  ) N (  ) 
 
24) Você acha que a exposição aos combustíveis pode causar algum tipo de doença? 
S (  ) N (  ) Talvez (  ) Não sei 
 
25) Se sim ou talvez, quais das doenças abaixo você apontaria 
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Câncer (  ) Asma (  ) Alergia (  ) Doenças da pele (  ) Rinite (  ) Dor de cabeça (  ) Catarata Ocular (  ) 
Cegueira (    ) Doenças mentais (  ) Doenças cardíacas (  ) Outras________________________ 
 
26) Você Acredita que a exposição pode causar doenças a longo prazo? 
S (  ) N (  ) Talvez (  ) Não sei 
 
27) Você faz exames de rotina? S (  ) N (  )  
Se sim, de quanto em quanto tempo? __________________ 
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APÊNDICE E – Formulário de Monitoramento 
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APÊNDICE F – Cromatogramas dos solventes utilizados neste estudo 

 

 
Figura F1. Cromatograma do solvente acetona. Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 do 

item 3.2.1. 

 

 
Figura F2. Cromatograma do solvente etanol. Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 do 

item 3.2.1. 
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Figura F3. Cromatograma do solvente metanol. Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 do 

item 3.2.1. 

 

 
Figura F4. Cromatograma do solvente isopropanol. Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 

do item 3.2.1. 
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Figura F5. Cromatograma do solvente n-hexano. Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 

do item 3.2.1. 

 

 
Figura F6. Cromatograma do solvente ciclohexano. Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 

do item 3.2.1. 
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Figura F7. Cromatograma do solvente clorofórmio. Condições cromatográficas descritas na Tabela 7 

do item 3.2.1. 

 

 
Figura F8. Cromatograma do solvente diclorometano. Condições cromatográficas descritas na Tabela 

7 do item 3.2.1. 
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APÊNDICE G – Dados dos testes para determinação da exatidão do método 

cromatográfico. 

Teste Composto Conc. Refer. Exatidão Val. 1 Val. 2 Val. 3 Val. 4 Val. 5 Val. 6 Val. 7 Val. 8 Val. 9 Val. 10 

1 Benzeno 21 80-120(%Rec.) 21 20 22 21 21 20 21 22 20 21 

2 Tolueno 208 80-120(%Rec.) 205 202 208 204 205 212 200 208 209 205 

3 Etil-Benzeno 208 80-120(%Rec.) 203 200 206 202 203 209 209 205 206 203 

4 Meta-Xileno 208 80-120(%Rec.) 202 200 204 200 203 209 197 205 207 202 

5 Para-Xielno 211 80-120(%Rec.) 202 198 206 201 202 210 200 205 209 205 

6 Orto-Xileno 211 80-120(%Rec.) 206 202 209 204 206 212 200 208 208 205 

(Concentrações em  µg mL-1) 

Val. = Valor 

 

Notas 

Exatidão de Benzeno em 20,90: (%Recuperação 80-120) 

Exatidão de Tolueno em 205,8: (%Recuperação 80-120) 

Exatidão de Etil-Benzeno em 204,6: (%Recuperação 80-120) 

Exatidão de Meta-Xileno em 202,9: (%Recuperação 80-120) 

Exatidão de Para-Xielno em 203,8: (%Recuperação 80-120) 

Exatidão de Orto-Xileno em 206: (%Recuperação 80-120) 

Concentração em  µg.mL-1 
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APÊNDICE H – Dados dos testes para determinação da precisão do método 

cromatográfico. 

 
Benzeno 
Teste Analista Res. 1 Res. 2 Res. 3 Res. 4 Res. 5 Média Dsv. Pd. F t Z-Score Observação 

1 A 25,0 23,6 25,4 24,8 24,5 24.66 0.6768 0,89 1,12 0,50 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

2 B 23,0 24,0 23,5 24,3 23,0 23.56 0.5857 0,67 2,31 -1,03 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

3 C 25,4 24,7 24,5 24,6 24,0 24.64 0.5030 0,49 1,06 0,48 
Precisão e exatidão 
adequadas.  
Melhor exatidão do grupo.  

4 D 24,8 25,4 24,8 22,0 22,0 23.80 1.661 5,39 1,56 -0,70 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

5 E 24,6 24,9 24,8 25,0 24,9 24.84 0.1517 0,04 1,69 0,75 
Precisão e exatidão 
adequadas.  
Melhor precisão do grupo.  

Informações sobre o intra/inter 
Valor de Referência: 24.30(Média s/ outliers) 
(Médias/ Outliers=24.30; Mediana=24.64) 
Desvio Padrão alvo para F, t e Z-Score: 0.716(DP Dentre) 
(DP dos Partic.=0.716; DP entre Partic.=0.578; Horwitz=2.40; F Tab.=6,39; t Tab.=2,78) 
 

Tolueno 
Teste Analista Res. 1 Res. 2 Res. 3 Res. 4 Res. 5 Média Dsv. Pd. F t Z-Score Observação 

1 A 253 243 255 250 250 250.2 4.550 0,19 1,07 0,48 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

2 B 234 248 237 251 228 239.6 9.659 0,87 1,22 -0,54 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

3 C 264 251 243 259 236 250.6 11.41 1,22 1,16 0,52 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

4 D 252 258 253 215 205 236.6 24.64 5,67 1,87 -0,83 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

5 E 247 251 249 249 250 249.2 1.483 0,02 0,86 0,38 

Precisão e exatidão 
adequadas. Melhor 
precisão do grupo. Melhor 
exatidão do grupo.  

Informações sobre o intra/inter 
Valor de Referência: 245.2(Média s/ outliers) 
(Média s/ Outliers=245.2; Mediana=249.2) 
Desvio Padrão alvo para F, t e Z-Score: 10.4(DP Dentre) 
(DP dos Partic.=10.4; DP entre Partic.=6.62; Horwitz=17.1; F Tab.=6,39; t Tab.=2,78) 
 

Etilbenzeno 
Teste Analista Res. 1 Res. 2 Res. 3 Res. 4 Res. 5 Média Dsv. Pd. F t Z-Score Observ. 

1 A 255 245 257 252 250 251.8 4.658 0,17 0,65 0,29 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

2 B 238 254 244 257 231 244.8 10.85 0,90 0,72 -0,32 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

3 C 268 250 244 258 237 251.4 12.07 1,12 0,57 0,26 
Precisão e exatidão 
adequadas. Melhor 
exatidão do grupo.  

4 D 259 266 258 215 209 241.4 27.10 5,65 1,39 -0,62 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

5 E 252 257 252 251 253 253 2.345 0,04 0,89 0,40 
Precisão e exatidão 
adequadas. Melhor 
precisão do grupo.  

Informações sobre o intra/inter 
Valor de Referência: 248.5(Média s/ outliers) 
(Média s/ Outliers=248.5; Mediana=251.4) 
Desvio Padrão alvo para F, t e Z-Score: 11.4(DP Dentre) 
(DP dos Partic.=11.4; DP entre Partic.=5.09; Horwitz=17.3; F Tab.=6,39; t Tab.=2,78) 
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meta-Xileno 
Teste Analista Res. 1 Res. 2 Res. 3 Res. 4 Res. 5 Média Dsv. Pd. F t Z-Score Observ. 

1 A 257 245 257 253 252 252.8 4.919 0,18 0,65 0,29 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

2 B 239 254 245 258 231 245.4 10.97 0,90 0,78 -0,35 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

3 C 269 250 244 260 238 252.2 12.42 1,16 0,53 0,24 
Precisão e exatidão 
adequadas. Melhor 
exatidão do grupo.  

4 D 261 267 258 215 210 242.2 27.36 5,61 1,40 -0,63 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

5 E 253 258 253 254 255 254.6 2.074 0,03 1,00 0,45 
Precisão e exatidão 
adequadas. Melhor 
precisão do grupo.  

Informações sobre o intra/inter 
Valor de Referência: 249.4(Média s/ outliers) 
(Média s/ Outliers=249.4; Mediana=252.2) 
Desvio Padrão alvo para F, t e Z-Score: 11.5(DP Dentre) 
(DP dos Partic.=11.5; DP entre Partic.=5.34; Horwitz=17.4; F Tab.=6,39; t Tab.=2,78) 

 
para-Xileno 
Teste Analista Res. 1 Res. 2 Res. 3 Res. 4 Res. 5 Média Dsv. Pd. F t Z-Score Observ. 

1 A 259 248 260 257 255 255.8 4.764 0,17 0,65 0,29 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

2 B 241 258 248 260 234 248.2 11.05 0,90 0,81 -0,36 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

3 C 273 253 248 263 239 255.2 13.20 1,28 0,54 0,24 
Precisão e exatidão 
adequadas. Melhor 
exatidão do grupo.  

4 D 263 270 262 219 213 245.4 27.10 5,40 1,34 -0,60 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

5 E 256 261 256 256 258 257.4 2.191 0,04 0,96 0,43 
Precisão e exatidão 
adequadas. Melhor 
precisão do grupo.  

Informações sobre o intra/inter 
Valor de Referência: 252.4(Média s/ outliers) 
(Média s/ Outliers=252.4; Mediana=255.2) 
Desvio Padrão alvo para F, t e Z-Score: 11.7(DP Dentre) 
(DP dos Partic.=11.7; DP entre Partic.=5.27; Horwitz=17.6; F Tab.=6,39; t Tab.=2,78) 

 
orto-Xileno 
Teste Analista Res. 1 Res. 2 Res. 3 Res. 4 Res. 5 Média Dsv. Pd. F t Z-Score Observ. 

1 A 260 250 261 258 255 256.8 4.438 0,14 0,64 0,29 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

2 B 243 259 247 263 235 249.4 11.52 0,95 0,76 -0,34 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

3 C 275 254 247 264 241 256.2 13.55 1,32 0,53 0,24 
Precisão e exatidão 
adequadas. Melhor 
exatidão do grupo.  

4 D 264 271 263 219 213 246 27.64 5,49 1,40 -0,63 
Precisão e exatidão 
adequadas.  

5 E 257 261 257 258 260 258.6 1.817 0,02 0,99 0,44 
Precisão e exatidão 
adequadas. Melhor 
precisão do grupo.  

Informações sobre o intra/inter 
Valor de Referência: 253.4(Média s/ outliers) 
(Média s/ Outliers=253.4; Mediana=256.2) 
Desvio Padrão alvo para F, t e Z-Score: 11.8(DP Dentre) 
(DP dos Partic.=11.8; DP entre Partic.=5.41; Horwitz=17.6; F Tab.=6,39; t Tab.=2,78) 

 


