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RESUMO 

 

Os poluentes presentes na atmosfera, estão principalmente relacionados à grande emissão 

proveniente dos veículos automotivos e postos revendedores de combustíveis. O presente 

trabalho teve o objetivo de desenvolver um modelo de amostrador passivo e um biosorvente 

para Compostos Orgânicos Voláteis – COVs específicos para aplicação em estudos de 

monitoramento ambiental da qualidade do ar. Neste trabalho foi avaliado o emprego de 

amostradores passivos para monitoramento ambiental de COVs e em especial o benzeno, 

devido seu alto grau de toxidade. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer 

(International Agency for Research on Cancer – IARC/OMS) classifica o benzeno no Grupo 

1, ou seja, como uma substância química com evidências suficientes de sua carcinogenicidade 

em seres humanos. Os estudos de sorção dos COVs, na fibra da Ceiba pentandra ativada 

constituinte dos amostradores passivos, foram realizados no Laboratório de Tecnologia 

Ambiental – LabTam da UFRN e em um posto revendedor de combustíveis na cidade de 

Natal—RN. As amostras foram analisadas utilizando um dessorvedor térmico acoplado a um 

cromatógrafo gasoso com detector de massa (CGMS). O método de amostragem que utiliza 

amostradores passivos difusivos e a análise de COVs através do método da pirólise (CGMS) 

proposto neste trabalho, foi uma adaptação do método TO-17, da Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos - United States Enviromental Protection Agency. Este método 

proposto permitiu identificar a presença dos compostos COVs no ar ambiente. A partir dos 

resultados obtidos em laboratório e em campo, correlações empíricas foram propostas para 

correlacionar as concentrações dos poluentes com as áreas dos picos obtidos no CGMS. Esta 

correlação proposta pode ser utilizada para obter bons resultados em diferentes locais e 

estações do ano. O biosorvente fibra da Ceiba pentandra ativada, confirmou através dos 

resultados da área específica (BET), temperatura de degradação (TG/DTG) e a 

hidrofobicidade do material, suas qualidades na amostragem de COVs do ar, que além de 

proteger o sistema analito de eventuais quantidades de água, apresentou baixos níveis de ruído 

na faixa de eluição estudada no CGMS. O método de amostragem que utiliza amostradores 

passivos difusivos, permitiu identificar a presença de benzeno nos experimentos simulados no 

laboratório, como também, no ar ambiente. Diante dos resultados observados desta pesquisa, 

tecnologias ambientais inovadoras devem ser implementadas para contribuir com a redução 

dos riscos ocupacionais ocasionados pelos COVs, nas operações de abastecimento nos postos 

revendedores de combustíveis (PRCs) com o objetivo de proteger a saúde dos trabalhadores 

frentistas. Esta pesquisa irá contribuir para estudos futuros relacionado a qualidade do ar 

contaminado por COVs, em experimentos simulados em laboratório e em situações reais em 

campo na cidade de Natal-RN. Podendo contribuir nos esforços dos órgãos públicos e 

privados, com objetivo de capacitar recursos humanos especializados na investigação da 

qualidade do ar. 

 _________________________________________________________________________________ 

Palavras-Chaves: Amostrador passivo, Compostos orgânicos voláteis, Biosorventes, Fibra da Ceiba 

pentandra 

 

 

 



 

ABSTRACT 

___________________________________________________________________________ 

Pollutants in the atmosphere are mainly related to large emission from the vehicles 

automotive and fuel service stations. This study aimed to develop a model of passive sampler 

and biosorbent for Volatile Organic Compounds - VOCs specific for application in 

environmental monitoring studies of air quality. This study evaluated the use of passive 

samplers for environmental monitoring of VOCs and benzene in particular, due to its high 

toxicity. The International Agency Research on Cancer (IARC/WHO) classifies benzene in 

the Group 1, that is as a chemical substance with sufficient evidence of its carcinogenicity in 

humans. Sorption studies of VOC in fiber Ceiba pentandra active constituent of passive 

samplers were held in the Laboratório de Tecnologia Ambiental- Labtam (UFRN) and a fuel 

service station in the city of Natal-RN. The samples were analyzed using a Thermal 

Desorption coupled to a gas chromatograph with a mass detector (GC/SM). The sampling 

method using diffusive passive samplers and VOC analysis through of pyrolysis method 

(GC/SM) proposed in this work, was an adaptation of the TO-17 method from the 

Environmental Protection Agency - United States Environmental Protection Agency. This 

proposed method allowed to identify the presence of VOC compounds in ambient air. From 

the results obtained in the laboratory and in the field, empirical correlations have been 

proposed to correlate the concentrations of the pollutants with the peak areas obtained from 

the GC/MS. This correlation proposal can be used to obtain good results in different locations 

and seasons. The biosorbent activated fiber Ceiba pentandra, confirmed by the results of the 

specific area (BET), degradation temperature (TG/DTG) and the hydrophobicity of the 

material, its qualities on the VOC sampling the air, which in addition to protecting the analyte 

system of any amounts of water, showed low noise levels in the elution range studied in the 

GC/SM. The sampling method which utilizes passive diffusive samplers allows identifying 

the presence of benzene in the simulated experiments in laboratory, but also in ambient air. 

Based on the results observed in this research, innovative environmental technologies should 

be implemented to contribute to the reduction of occupational hazards caused by VOC in the 

supply operations in fuel service stations in order to protect the health of gas station 

attendants. Importantly, the results observed during this research should be viewed as 

indicative and not conclusive, because one greater monitoring is needed so that definitive 

conclusions can be elaborated.  

___________________________________________________________________________ 

Keywords: Biosorbents, fiber Ceiba pentandra, Passive sampler, Volatile Organic 

Compounds 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja 

fruto na vide; ainda que decepcione o produto da 

oliveira, e os campos não produzam mantimento; 

ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e 

nos currais não haja gado; Todavia eu me alegrarei 

no SENHOR; exultarei no Deus da minha salvação”.  

Habacuque 3:17-18.         
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1.  Introdução Geral 
 

A contaminação do ar atmosférico é um dos maiores desafios para o sistema de gestão 

ambiental das cidades, devido justamente aos diversos fatores natural e socioeconômicos 

envolvidos no processo. A poluição do ar tem sido um tema excessivamente pesquisado nas 

últimas décadas e caracteriza-se como um fator de grande importância para preservação do 

meio ambiente e na implementação do desenvolvimento sustentável, pois seus efeitos afetam 

de diversas formas a saúde humana, os ecossistemas e os materiais. 

A cidade de Natal-RN, apresenta fortes indícios de degradação da qualidade do ar, condições 

característica da maior parte dos grandes centros urbanos. Os poluentes presentes na 

atmosfera da região metropolitana de Natal-RN, estão principalmente relacionados à grande 

emissão proveniente dos veículos automotivos leves e pesados, postos revendedores de 

combustíveis e secundariamente pelas emissões originadas em processos industriais. Essas 

degradações são chamadas de poluição. Os efeitos da poluição do meio ambiente sobre os 

seres humanos são responsáveis por 60 a 90% dos casos de canceres registrados, segundo o 

Instituto Nacional doe Câncer (INCA, 1995) apud REIS, 2003), justificando o 

desenvolvimento de políticas públicas de proteção e uso sustentável de recursos ambientais. 

São poluentes atmosféricos, as substâncias gasosas, sólidas ou líquidas presentes na 

atmosfera, com potencial de causar poluição. Os principais poluentes atmosféricos são 

produzidos na queima incompleta de combustíveis pelos motores dos veículos, como 

monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NOx), dióxidos 

de enxofre (SO2), hidrocarbonetos (HC), aldeídos (HCO), material particulado (MP) e 

fuligem, podendo ser qualificados e quantificados pelo monitoramento da qualidade do ar e de 

pesquisas. A natureza do combustível (gasolina, álcool, diesel, gás natural, outros) influencia 

na composição e proporção dos gases produzidos (BRITO, 2005). 

Considerando a necessidade de controle dos poluentes atmosféricos, o CONAMA publicou a 

resolução 03/90 onde determina os padrões de qualidade do ar, valores que quando 

ultrapassados, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como 

ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Entretanto, a 

citada resolução não estabelece padrões da qualidade do ar exterior para os compostos 

orgânicos voláteis. 

O avanço econômico, aliado ao progresso científico e industrial, está associado à 

demanda pelo consumo de combustíveis e aumento do número de veículos automotores, 

levando por consequência, ao aumento dos poluentes atmosféricos. Benzeno, tolueno, 
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etilbenzeno, e os xilenos (o+m+p) - mais conhecidos pela sigla BTEX são 

predominantemente emitidas pela frota veicular (combustão de combustíveis fósseis e perdas 

evaporativas) e por processos industriais. Estes compostos apresentam impacto nocivo à 

saúde humana, pois são tóxicos e no caso do benzeno apresenta potencial carcinogênico 

(IARC, 1987; WHO, 2000). Além disso, contribuem para a formação de substâncias 

oxidantes na troposfera, através de reações fotoquímicas com óxidos de nitrogênio. Mesmo 

sendo reconhecida a ação tóxica de BTEX, a legislação brasileira não estabelece padrões para 

estes compostos e são escassos os dados de concentrações destes em atmosferas urbanas no 

Brasil.  

 Os efeitos de poluentes atmosféricos sobre a saúde afetam a população de forma 

variável, dependendo da concentração, do local e tempo de exposição. Monitorar a poluição 

ambiental atmosférica é fundamental para que medidas sejam tomadas em relação à 

prevenção e diminuição de riscos à saúde, consequentemente melhorando o bem-estar do 

homem, resultando em benefícios ao meio ambiente, à economia local, municipal e estadual, 

conforme o grau e a extensão. O monitoramento do ar pode ser realizado através de medições 

por equipamentos automáticos, amostragens ativas, eficientes, mas de custo elevado ou 

utilizando amostradores passivos, simples, de fácil operação, baixo custo, porém sem 

resultados instantâneos. O monitoramento da qualidade do ar, por amostragem ativa ou 

passiva, fornece subsídios na identificação do grau de exposição dos receptores. 

O monitoramento de compostos gasosos do ar tradicionalmente envolve a aplicação de 

técnicas de amostragens ativas, na maioria das vezes, sofisticadas e caras. A aplicação de tais 

técnicas muitas vezes é pouco efetiva, devido principalmente à natureza dos equipamentos 

envolvidos, à necessidade de suprimento contínuo de energia elétrica, pessoal capacitado para 

a operação dos equipamentos, etc. Desta forma, torna-se importante o desenvolvimento de 

métodos de amostragens que não dependam desses fatores e que possibilitem a coleta de 

amostras em regiões onde tais requisitos não estejam disponíveis (CRUZ & CAMPOS, 2002). 

Amostradores passivos são dispositivos capazes de coletar gases ou vapores 

atmosféricos através de adsorventes em sua estrutura a uma taxa controlada por um processo 

físico, como difusão ou permeação, sem envolver bombeamento artificial (BROWN, 1993). 

Estes dispositivos são simples, de baixo custo e fornecem dados cumulativos de um tempo de 

exposição (CRUZ & CAMPOS, 2002). A cidade de Natal-RN tem cerca de 803.739 de 

habitantes (IBGE, 2010), 110 postos revendedores de combustíveis (ANP, 2012) e uma frota 

com cerca de 319.568 veículos (DETRAN/RN, 2012), e ainda não possui uma rede de 

monitoramento da qualidade do ar, nas quais os compostos COVs sejam monitorados.  
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Portanto, o monitoramento da qualidade do ar, por amostragem ativa ou passiva, fornece 

subsídios na identificação do grau de exposição dos receptores. 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

O presente trabalho tem o objetivo de desenvolver um modelo de amostrador passivo e 

um biosorvente de Compostos Orgânicos Voláteis – COVs para aplicação em estudos de 

monitoramento ambiental da qualidade do ar. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

- Desenvolver um amostrador passivo do tipo tubo para os poluentes: COVs, baseados na Lei 

de Difusão de Fick;  

 

- Desenvolver um biosorvente para compostos orgânicos voláteis utilizando como matéria 

prima a fibra da Ceiba pentandra ativada, para utilização em amostrador passivo; 

 

- Avaliar o processo adsortivo do benzeno pelo biosorvente em experimentos de bancada, 

através da Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massa – CGMS; 

 

- Realizar estudos da qualidade do ar em relação aos COVs em função das emissões gasosas e 

fugitivas em um posto revendedor de combustíveis na cidade de Natal-RN. 
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2.  Aspectos Teóricos  
 

2.1.  Fontes de poluição atmosférica 

 

Os poluentes atmosféricos podem ser emitidos diretamente para a atmosfera (poluentes 

primários) ou formados por reações que envolvem poluentes primários e outros compostos da 

atmosfera (poluentes secundários). As fontes de emissão desses poluentes são divididas em 

fontes fixas, como indústrias, vulcões e maresia, ou fontes móveis, como por exemplo, trens, 

aviões, embarcações e veículos automotivos (BUCCO, 2010). Além disso, as fontes fixas ou 

móveis podem ser naturais, urbanas, industriais ou rurais, conforme apresentado no Quadro 2.1. 

Pode-se notar que, retirando-se a poluição de fonte natural, todas as outras são originadas pela 

ação do homem.  

 

Quadro 2.1. - Diferentes origens da poluição atmosférica (ARTIOLA et al., 2004). 

 

 

  

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS), com base na atualização dos dados obtidos no 

GEMS (Sistema Global de Monitoramento Ambiental), chegou à conclusão que 1,6 bilhão de 

pessoas correm riscos de doença em consequência da poluição do ar (LORA, 2000). 

 Além dos efeitos sobre a saúde, a poluição atmosférica é o tipo de poluição que mais 

causa incômodos à população (Figura 2 .1 ): 
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Fonte: Carvalho et al. (2003). 

Figura 2.1. Os tipos de poluição e seus índices de reclamações. 

 

 

2.1.1. Principais poluentes atmosféricos 

2.1.1.1. Material particulado 

 

O termo material particulado refere-se às substâncias que não consistem em gases, sendo 

que suas partículas possuem tamanhos menores que 100 μm. Os materiais particulados 

dividem-se em: poeira, fumaça, fumos e aerossol (RANA, 2006). 

 

2.1.1.2. Óxidos de enxofre 

 

O dióxido de enxofre (SO2) é um dos poluentes mais importantes, consistindo em um gás 

incolor com forte odor. O trióxido de enxofre (SO3) geralmente é emitido juntamente com o 

dióxido, em concentrações de 1 % a 5 %. Ambos são removidos da atmosfera de forma 

relativamente rápida, devido às chuvas, se depositando como aerossóis. Isso explica, o 

porquê das quantidades emitidas de óxidos de enxofre serem superiores as presentes no ar 

atmosférico (RANA, 2006). Este poluente está associado à presença de enxofre em 

combustíveis fósseis, dessa forma, sua emissão pode ser reduzida usando-se combustíveis 

com taxas baixas de enxofre, como por exemplo o gás natural (FENGER, 2002). 
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2.1.1.3. Óxidos de nitrogênio 

 

De todos óxidos de nitrogênio existentes apenas o N2O, NO e NO2 são encontrados em 

quantidades consideráveis. O dióxido de nitrogênio é o poluente mais preocupante, sendo 

emitido pela queima de combustíveis fósseis. O NO2 é um gás marrom de odor irritante, que 

pode ser detectado, em concentrações de em torno de 0,12 mg/L (RANA, 2006). Esse gás 

pode ser considerado tanto um poluente primário, como secundário, podendo dessa forma ser 

emitido diretamente para a atmosfera ou formado a partir de reações químicas (MARTINS & 

ANDRADE, 2002). Suas emissões podem ser reduzidas pela otimização dos processos de 

combustão ou inserção de conversores catalíticos na exaustão de motores (FENGER, 2002). 

 

2.1.1.4. Monóxido de carbono 

 

O Monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, sem odor e sem gosto. Possui uma 

grande afinidade com a hemoglobina do sangue, sendo por isso um asfixiante perigoso. As 

principais fontes de CO no ar urbano são a fumaça e fumos de exaustão de processos 

envolvendo a queima de carvão, gás ou óleo (RANA, 2006). 

 

2.1.1.5. Hidrocarbonetos 

 

Os hidrocarbonetos sozinhos na atmosfera não causam prejuízos, a preocupação com 

estes advêm das reações que ocorrem na presença de radiação solar e dióxidos de nitrogênio, 

formando-se assim o ozônio. O hidrocarboneto mais abundante é o metano, além dele podem 

ser encontrados etileno, propeno, benzeno, tolueno, xileno, etilbenzeno, entre outros (RANA, 

2006). 

 

2.1.1.6. Compostos orgânicos voláteis – COVs 

 

Os COVs são compostos normalmente presentes na fase vapor à temperatura ambiente, com 

pressão de vapor maior do que 0,1 mmHg a 25 °C (HARPER, 2000). Os hidrocarbonetos 

(alcanos, alcenos e aromáticos), aldeídos, cetonas, álcoois e espécies que contém halogênios, 

como o tricloroetano, são exemplos de COVs (LORA, 2000). Geralmente, os COVs são 

encontrados na atmosfera de centros urbanos e industriais, estando presentes na atmosfera como 

resultado da atividade humana, dos gases do escape de veículos automotores, da evaporação da 
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gasolina dos carros, da armazenagem e distribuição da gasolina, do uso de solventes, de 

processos industriais, do refino de óleos, etc. (HESTER e HARRISON, 1995). Ou seja, as 

principais fontes de COVs são as antropogênicas, a indústria com 46 % e o transporte com 30 %. 

Vários efeitos dos COVs são conhecidos, como sua contribuição para (DEWULF e 

LANGENHOVE, 1999):  

• a depleção do ozônio estratosférico;  

• a formação do ozônio fotoquímico troposférico;  

• os efeitos tóxicos e carcinogênicos para a saúde humana;  

• a intensificação do efeito estufa;  

• a acumulação e persistência dos poluentes recalcitrantes.  

Alguns compostos orgânicos voláteis (COVs), como o benzeno (C6H6), têm sido 

identificados no ambiente urbano como fatores de risco importantes de cancer, contribuindo para 

a ocorrência de reações fotoquímicas complexas e para a formação de oxidantes fototóxicos 

prejudiciais à saúde (LAY et al., 1996). Estes compostos não são habitualmente monitorizados 

no ar urbano e geralmente não existem normas de qualidade do ar definidas.  

Contudo, o benzeno é uma das exceções dado ser considerado um composto orgânico volátil 

genotóxico carcinogênico (EPAQS, 1994) para o qual, devido à sua grau de periculosidade, têm 

sido definidas normas de qualidade do ar tendo em vista o controle dos seus efeitos.  Na Figura 

2.2 são mostrados os compostos do grupo BTEX e, em destaque, o benzeno (ATSDR, 2001).   

 

 

Figura 2.2. Formas estruturais dos compostos BTEX. 

 

2.1.1.6.1.  Toxicologia dos COVs 

 

Os COVs podem ter impacto sobre a saúde humana por meio de mecanismos diretos (como 

toxicidade) e indiretos (formação fotoquímica de ozônio). Alguns compostos afetam o sentido 
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devido ao seu odor, outros exercem efeito narcótico e certas espécies são tóxicas (HESTER e 

HARRISON, 1995). Um curto período de exposição para altos níveis de COVs pode causar 

irritação nos olhos e afetar o sistema nervoso. Já os baixos níveis não são considerados de risco 

para a saúde humana, mas alguns compostos possuem propriedades mutagênicas e 

carcinogênicas para longos períodos de exposição (UCHIYAMA et al., 1999). 

  

2.1.1.7. Ozônio 

 

O ozônio existente na estratosfera é de vital importância para a proteção da Terra contra os 

raios ultravioletas, porém quando esse se forma na troposfera, torna-se um poluente secundário, 

sendo nocivo aos seres vivos e diversos materiais. A sua formação na troposfera ocorre através 

da fotólise do NO2, a qual resulta na liberação do oxigênio atômico. Este se combina com o 

oxigênio molecular, produzindo ozônio. Esta é uma situação de equilíbrio, no entanto tornasse 

recorrente a presença de hidrocarbonetos, derivados e compostos orgânicos voláteis (COVs), na 

atmosfera, os quais reagem produzindo radicais livres, que acabam por oxidar o NO sem que o 

ozônio seja destruído (MARTINS e ANDRADE, 2002). 

 

2.2. Poluentes atmosféricos veiculares – Fontes móveis 

 

A principal fonte antropogênica de hidrocarbonetos aromáticos é a utilização (queima) de 

combustíveis e a evaporação dos combustíveis e solventes. As emissões dos veículos automóveis 

constituem a principal fonte de hidrocarbonetos nas áreas urbanas (BROCCO et al., 1997; 

Projeto People – Lisboa, 2008). Alguns autores consideram que 70% a 93% do benzeno presente 

na atmosfera é devido à produção, distribuição e uso dos combustíveis nos veículos automóveis 

(GONZALEZ et al., 2007; ESTEVE et al., 2007; BONO et al., 2001). Outros autores sugerem 

que 80-85% do benzeno na atmosfera é proveniente dos veículos automóveis, e que as 

concentrações de benzeno nas áreas circundantes das ruas dependem do fluxo de tráfego e da 

geometria das ruas (LEONG et al., 2002).   

 

2.2.1.  Gasolina 

 

A gasolina é uma mistura complexa de hidrocarbonetos voláteis, predominantemente na 

gama de C4 a C12, com um ponto de ebulição compreendido entre 50-200 ºC (IARC, 1998a). 

Certos compostos orgânicos (1,2 dibromoetano, 1,2-dicloroetano, fenóis, álcoois), e alguns 

aromáticos incluindo benzeno, são adicionados aos combustíveis para obterem as especificações 
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desejadas e para melhorarem o índice de octanas. À medida que o teor de chumbo foi diminuindo 

nos combustíveis, a quantidade de hidrocarbonetos aromáticos presentes, incluindo o benzeno 

aumentou, para manter o nível de octanas. A concentração de benzeno na gasolina refinada 

depende de muitas variáveis, tais como o tipo de gasolina, o processo de refinação utilizado e a 

própria origem do óleo cru, variando entre 0 a 7%. Até ao ano de 2000, a gasolina refinada 

habitualmente continha entre 2 a 3% de benzeno (IARC, 1998a; IARC, 1998b) (em Portugal 

podia atingir os 5% v/v), a partir do ano 2000 ficou limitado a 1% v/v em todos os Estados-

Membros (Directiva 98/70/CE, 1998).  

 

2.2.2.  O Benzeno 

 

O benzeno (C6H6) é emitido na exaustão de um veículo no combustível não queimado ou 

como produto de combustão. Compostos aromáticos de peso molecular mais elevado presentes 

no combustível, tal como o etilbenzeno e o tolueno, podem ser convertidos em benzeno durante a 

combustão contribuindo em cerca de 70 a 80% do benzeno presente nas emissões. A fração do 

benzeno nas exaustões do veículo depende do tipo de veículo, tipo de combustível, tecnologia de 

controle, mas representa geralmente cerca de 3 a 5% em peso das exaustões. A fração de benzeno 

presente nas emissões devido à evaporação também depende da tecnologia de controle e da 

composição do combustível, e geralmente é cerca de 1% das emissões evaporativas do veículo 

(Tabela 2.1). 
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Tabela 2.1. Fatores de emissão de benzeno para diferentes veículos expressas em g 

benzeno/milha percorrida (BENZENE L&E DOCUMENTS, 1998). 

 

Veículo Emissão Evaporação Abastecimento Andamento Em repouso 

Ligeiro a gasolina 0,068-0,088 0,011 0,002 0,005 0,001 

Comercial, carrinhas a 

gasolina 

0,144 0,013 0,03 0,006 0,001 

Pesado a gasolina 0,365 0,041 0,005 0,013 0,001 

Ligeiro a gasóleo 0,17 --- --- --- --- 

Comercial, carrinhas a 

gasóleo 

0,024 --- --- --- --- 

Pesado a gasóleo 0,035 --- --- --- --- 

Motociclos 0,111 0,037 0,002 0,005 0,004 

Milhas percorridas 0,095-0,108 0,012 0,002 0,005 0,001 

Nota: 1,0 milha é igual a 1,6093 quilômetros (km). 

 

 

Para a gasolina tradicional, o benzeno é responsável por 70 a 75% do conjunto das emissões 

tóxicas. A maior parte está associada com as exaustões da combustão no motor. Por sua vez 

outros combustíveis que podem ser utilizados em veículos automóveis, tais como etanol, Gases 

de Petróleo Liquefeito (GPL) e Gás Natural Comprimido (GNC) emitem quantidades mínimas de 

benzeno, e como no caso do GPL e GNC requerem sistemas de distribuição fechados, as 

emissões por evaporação são assumidas zero. 

A seguir são apresentados algumas propriedades físico-químicas do Benzeno nas tabelas 2.2 

e 2.3. 

 

 

Tabela 2.2. Propriedades físico-químicas do benzeno. 

 

Ponto 

de 

fusão 

Ponto de 

ebulição 

Pressão de 

fulgor 

Ponto 

de 

fulgor 

Faixa de 

inflamabilidade 

Temperatura 

de auto-ignição 

Densidade 

relativa do 

líquido 

(20ºC) 

Água = 1 

Densidade do 

vapor 

 Ar = 1 

Solubilidade 

em água 

5,5ºC 80,1ºC 
95,2 mm Hg 

(25ºC) 
-11,1ºC 1,4 a 8% 498ºC 0,8790 2,77 

180mg/100ml 

(25 ºC) 
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Tabela 2.3. Outras propriedades do benzeno. 

 

Limite olfativo Concentração do ar saturado 
Índice imediatamente perigoso à 

vida e à saúde (IPVS) 

1 a 12 ppm 

(3,2 a 39 mg/m3) 
12,5% 125.000 ppm 500 ppm 

 

 

A estrutura do benzeno é naturalmente quebrada através de reações químicas na 

atmosfera. A taxa de degradação do benzeno no ar é estimada em cerca de 1,25-1,4 x 10-12 

cm3mol-1s-1 (USEPA, 1994; SINGH, 2005). O tempo que o vapor de benzeno permanece na 

atmosfera varia entre algumas horas e alguns dias, dependendo dos factores ambientais, como o 

clima e a concentração de outros produtos químicos no ar. O tempo de meia vida atmosférica é 

estimado entre 4 e 20 dias (CSTEE 2003a). 

 

2.2.2.1.       Exposição humana e efeitos na saúde através do benzeno 

 

Desde quando o benzeno é reconhecido como produto tóxico? Sua toxicidade é 

reconhecida desde 1897 através de trabalhos indicando efeitos em longo prazo, principalmente 

no sistema formador de sangue, e já em 1932 surgiu a primeira legislação brasileira proibindo o 

trabalho da mulher em atividades considerada perigosas e insalubres por conter benzeno. Nesta 

época este produto era tratado da mesma forma que outros produtos tóxicos (WAKAMATSU, & 

FERNÍCOLA, 1980). 

De acordo com a European Union (EU), a concentração média anual máxima permitida é 

de 5 µg m-3 para benzeno em ar ambiente (CZAPLICKA e KLEJNOWSKI, 2002). O benzeno, 

ao ser inalado, é rapidamente absorvido pelo sangue. Ele pode ser excretado pelos pulmões, 

quando o composto não é metabolizado. No fígado, o benzeno é convertido em fenol por uma 

reação de oxidação. Nesta reação, ocorre a formação de um produto intermediário, que é o 

epóxido de benzeno. Este é, provavelmente, o responsável pela toxicidade do benzeno, o qual 

envolve a destruição da medula óssea (MANAHAN, 1994). Exposição aguda ao benzeno pode 

causar irritação nos olhos, sonolência, vertigens, dores de cabeça e inconsciência em seres 

humanos. Exposição a altos níveis pode causar a morte. A exposição crônica ao benzeno pode 

causar deterioração do sistema imunológico, como variar o nível de anticorpos no sangue e dos 

glóbulos brancos; causar anemia; e causar hemorragia excessiva. O benzeno causa anomalias na 

estrutura e no número de cromossomos em humanos. Aumento dos casos de leucemia tem sido 
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observado em exposição ocupacional do benzeno. A EPA (Environmental Protection Agency) 

tem classificado o benzeno como Grupo A, carcinogênico humano (EPA, 2002). 

As principais vias de absorção do benzeno são a respiratória e a cutânea. Parte do 

benzeno inalado (30%) é imediatamente eliminado pela expiração e o restante se distribui pelo 

organismo. Devido sua alta solubilidade em gordura, o benzeno absorvido se acumula nos 

tecidos na razão direta de seu conteúdo lipídico. A gordura funciona como um reservatório e a 

eliminação do benzeno é vagarosa.  Cinquenta por cento do benzeno absorvido é 

biotransformado predominantemente no fígado, com formação de derivados mais hidrossolúveis 

para facilitar sua excreção através dos rins. O processo de biotransformação também ocorre na 

medula óssea conforme descrito por Carvalho & col (1995) citados por Pesquero (2001).  

A principal rota de exposição humana ao benzeno é o ar. A ingestão de alimentos e 

bebidas contaminados com altos teores de benzeno pode também, produzir vômito, irritação no 

estômago, enjôo, sonolência, convulsão, aceleração do batimento cardíaco e morte. Estudos com 

animais de experimentação demonstraram que o benzeno é cancerígeno para roedores na 

exposição inalatória e oral, produzindo tumores malignos. 

Em janeiro de 2012 a Divisão de Toxicologia, Genotoxicidade e Microbiologia 

Ambiental e Estudos Epidemiológicos evidenciaram a associação entre exposição ao benzeno e 

desenvolvimento de leucemia mielóide aguda em trabalhadores expostos ao composto. A 

Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) classifica o benzeno como cancerígeno 

humano (Grupo 1). 

O benzeno interfere no sistema produtor de células sanguíneas podendo causar efeitos como a 

leucopenia (redução do número de glóbulos brancos), anemia (redução drástica do número de 

glóbulos vermelhos), trombocitopenia (redução do número de plaquetas) e leucemia conforme 

citado por Pesquero (2001). A absorção de benzeno também provoca efeitos tóxicos no sistema 

nervoso central. Recomendação de limite de exposição segundo o NIOSH: concentração média 

ponderada pelo tempo de 0,1 ppm ou 0,3 mg/m3 (NIOSH, 2001). 

 

2.3. Poluentes atmosféricos da indústria e distribuição de combustíveis – 

Fontes fixas 

 

Outras fontes de benzeno, são a extração de gás natural ou petróleo, refinarias de petróleo, 

armazenagem e distribuição de combustíveis. A presença de benzeno no gás natural e petróleo, 

implica a sua emissão aquando da extração destes produtos. As emissões devem-se a fugas nos 

equipamentos (válvulas, flanges, ligações, etc.).  
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Os fatores de emissão apresentados variam entre 2,84 x 10-8 a 5,77 x 10-8 kg benzeno/h/poço 

(BENZENE L&E DOCUMENTS,1998). As refinarias de petróleo bruto são outra das fontes de 

benzeno. O óleo cru contém cerca de 0,15% de benzeno (em volume). As emissões ocorrem em 

diversas situações: ventilação/respiradouros dos diversos processos e unidades do processo, 

tanques de armazenagem, fugas no equipamento, operações de transferência de produto, 

recolhimento e tratamento de águas residuais. Também nos processos de aquecimento e nas 

caldeiras existentes em diferentes etapas do processo em toda a refinaria são produzidas emissões 

contendo benzeno. Os próprios produtos finais obtidos da refinação do petróleo bruto contêm 

algum benzeno na sua composição, conforme apresentado da Tabela 2.4 (BENZENE L&E 

DOCUMENTS,1998). 

 

Tabela 2.4. Percentagem de benzeno em diferentes produtos da indústria do petróleo (BENZENE 

L&E DOCUMENTS, 1998). 

 

Material % Peso 

Asfalto 0,03 

Gasolina para aviação 0,51 

Diesel 0,008 

Gasolinas 0,90 

Jet Fuel 1,05 

Nafta 1,24 

Fuelóleo Residual 0,001 

 

O processo de tratamento das águas residuais, também é uma das principais fontes de 

benzeno numa refinaria de petróleo e depende de várias fatores tais como tipo e concentração dos 

poluentes e tempo de contacto entre as águas residuais e o ar. Como fatores de emissão são 

apresentados os valores de 0,16 kg benzeno/106 litros de água tratada no processo de separação 

óleo/água, e 0,48 kg benzeno/106 litros de água tratada pelo sistema de flotação de ar 

(BENZENE L&E DOCUMENTS,1998). 

O armazenamento e distribuição de gasolina é outra das potenciais fontes de emissão de 

benzeno. O teor de benzeno na gasolina varia de menos de 1 até 5% em volume, mas 

normalmente é cerca de 0,9 % em peso. A distribuição de combustíveis nos Estados Unidos 

(como na maioria dos países) envolve uma grande diversidade de instalações, e movimentações: 

tanques de armazenagem, navios tanque, barcas, caminhões cisterna, cisternas transportadas por 

comboio, oleodutos, terminais de armazenamento e estações de serviço. 
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As emissões de benzeno podem ocorrer durante o carregamento, com o óleo cru ou 

produtos da refinação, dos navios tanque e das barcas, operações de carregamento e 

descarregamento e transferências entre tanques nos terminais de armazenagem, transferências 

entre os tanques e caminhões cisterna durante o carregamento destes. As emissões de benzeno a 

partir dos tanques de armazenagem nos terminais dependem do tipo de tanque. Um terminal pode 

ter vários tanques (geralmente estes depósitos estão colocados acima do solo) de capacidade da 

ordem dos 1.500 a 15.000 m3. A maioria dos tanques tem um teto externo ou interno flutuante (o 

qual apresenta fugas nas uniões entre o teto e as paredes laterais), no entanto, também existem 

tanques de telhado fixo. O principal tipo de emissões proveniente de depósitos de teto fixo são as 

perdas de respiração e as perdas de trabalho. As perdas de respiração correspondem à expulsão 

dos vapores do interior de um tanque devido à expansão e contração do volume provocado pela 

variação da temperatura ou da pressão barométrica ao longo do dia (sem se verificar qualquer 

alteração do nível do tanque). As perdas por trabalho correspondem às operações de carga e 

descarga sucessivas. Durante as operações de descarga, o ar que entra para compensar a pressão, 

fica saturado em vapores, que depois são expulsos durante a etapa de enchimento. Os caminhões 

cisternas são outra das fontes de emissão. A partir das suas portas de acesso que se encontram na 

parte superior das cisternas, ou a partir dos sistemas de controle da pressão ou do sistema de 

recolhimento de vapores, mau funcionamento dos sensores de nível etc. verifica-se a existência 

de emissões. 

No entanto, é importante ressaltar que, dependendo do fabricante da gasolina, 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 2.3. 

 

Figura 2.3. Valores relativos aos 18% (m/m) da fração dos compostos BTEX na composição da 

gasolina (MINDRISZ, 2006). 
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2.4. Efeitos das condições ambientais  

 

A concentração de um poluente no ar é o resultado final de processos complexos, sujeitos a 

vários fatores, que compreendem não só a emissão pelas fontes, como, também, suas interações 

físicas (diluição) e químicas (reações) na atmosfera. 

Segundo Sewell (1978), os fatores que determinam a severidade da poluição do ar podem ser 

classificados em duas grandes categorias, uma associada às atividades humanas e a outra ao meio 

natural. As pessoas planejam as tecnologias e selecionam as fontes de energia que conduzem às 

descargas poluidoras. Mas há um conjunto de fatores naturais que influenciam a localização e 

severidade de um problema de poluição. Os mais importantes são meteorológicos (relacionados 

com a atmosfera e seus fenômenos, especialmente o clima) e topográficos. Sewell (1978) ainda 

destaca que para evitar um acúmulo desastroso de poluentes, depende-se de movimentos do ar 

para diluir os gases e partículas e, por fim, facilitar sua remoção por precipitação, lavagem e 

reações químicas. 

 

 

2.4.1. Nível de concentração 

 

Para uma faixa de 1,5 - 1,7 µg m-3, não houve variação da taxa de amostragem, de acordo 

com o estudo realizado por BALLACH et al. (1999). PATIL e LOUKAR (1994) realizaram 

testes em laboratório para determinar taxas de amostragem e verificaram que, para a faixa de 

concentração estudada (0,098 a 8,34 mg m-3), a concentração não afetou seriamente os 

resultados, conforme apresentado na Tabela 2.5.  
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Tabela 2.5. Taxas de amostragem, em função da concentração, obtidas em laboratório. 

 

Composto Concentração (mg m-3) 
Taxa de amostragem 

(cm3 min-1) 

Benzeno 

0,120 0,94 

1,363 0,911 

8,347 0,878 

Anilina 

0,110 0,858 

1,481 0,853 

7,167 0,846 

Nitrobenzeno 

0,098 0,918 

2,324 0,862 

4,563 0,864 

    Fonte: Tabela adaptada por PATIL & LOUKAR (1994). 

 

 

2.4.2. Umidade do ar 

 

Altos valores de umidade do ar podem afetar a capacidade de adsorção de adsorventes 

hidrofílicos (como carvão ativado, peneiras moleculares, etc.), pois a água compete com os 

analitos pelos sítios ativos provocando a saturação do adsorvente antes do tempo previsto. Os 

adsorventes hidrofóbicos, como o Tenax, não sofrem influência da umidade. Para a adsorção de 

benzeno em Serdolit AD-4, BALLACH et al. (1999), demonstrou que, para uma variação de 

umidade entre 50 e 90 %, nenhum efeito significativo foi observado na taxa de amostragem. 

ROCHE et al. (1999), também não observou variação nas taxas de amostragem em condição 

úmida ou seca para a resina Tenax TA. PATIL e LOUKAR (1994) ao expor amostradores passivos 

contendo Tenax TA em câmara de vidro com atmosferas a concentrações conhecidas de benzeno, 

anilina e nitrobenzeno para determinar as taxas de amostragem, verificou que a variação de 

umidade de 50 a 90 % não afetou seriamente os resultados. BROWN et al. (1981), desenvolveu 

amostradores tipo tubo e realizou testes em laboratório, utilizando uma câmara de exposição, 

contendo benzeno e expondo os amostradores, no modo passivo com resina Porapak Q. Ele 

demonstrou que não houve variação da taxa de amostragem para uma faixa de umidade de 13 a 

95%. 
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2.4.3. Tempo de amostragem 

 

Quando se utiliza adsorventes não ideais, a taxa de amostragem pode depender do tempo 

de amostragem. Após uma exposição de 2 semanas, a taxa de amostragem do benzeno foi em 

média 20 % menor do que a soma de 2 exposições consecutivas de 1 semana. Para o tolueno o 

efeito é menor, devido a sua menor pressão de vapor. Quanto maior o tempo de amostragem, 

mais importante se torna o efeito de difusão reversa. Isto conduz a maiores incertezas nas 

medidas. 

 

2.4.4. Temperatura 

 

A taxa de amostragem é influenciada pela temperatura, porque o coeficiente de difusão, 

depende da temperatura, ele aumenta com o aumento da temperatura. Portanto, é esperado que a 

taxa de amostragem, também aumente com o aumento da temperatura. A teoria cinética, prediz 

que o coeficiente de difusão é proporcional a (temperatura)2/3. De acordo com GÓRECKI e 

NAMIÉSNIK (2002), para uma faixa de temperatura de 5 - 35 °C, o coeficiente de difusão e a 

taxa de amostragem, deveriam ter uma variação de 16 %, mas, na prática, observou-se que a 

variação é de apenas 0,2 %/°C.  

No trabalho realizado por BALLACH et al. (1999), determinou-se que a taxa de 

amostragem diminui de 1,1 %/K para o benzeno e de 0,6 %/K para o tolueno em adsorvente não 

ideal (Serdolit AD-4, é considerado fraco para o benzeno) por um período de 1 semana. Um 

decréscimo de 2,5 %/K para o benzeno e de 1,4 % /K para o tolueno foram determinados por 

outros autores. Os amostradores foram expostos por um período de 2 a 4 semanas, o que pode ter 

favorecido a difusão reversa alta e, como consequência, um aumento no decréscimo, da taxa de 

amostragem como função da temperatura. Ballach e seus colaboradores (1999), verificaram que 

os valores de taxa de amostragem, devem ser corrigidos para os valores de temperatura, para 

reduzir os erros, principalmente para a determinação de médias semanais. Para médias anuais a 

influência é menor, no inverno encontra-se desvio de 10 % e no verão de -10 %. Ao se fazer a 

correção, o erro reduziu para 2 e 5 %, respectivamente. No trabalho de BROWN et al. (1981), a 

taxa de amostragem diminuiu de 8% para uma variação de 20 a 60 °C. Para amostragem em 

campo, esta variação não é importante devido à faixa de temperatura encontrada neste ambiente. 

Observou-se variação na taxa de amostragem menor que 0,2 % para cada °C. Assim, para uma 

variação de 25 - 30 °C, a taxa de amostragem deve variar de 1 % (CRUZ & CAMPOS, 2002). 
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2.4.5. Velocidade do vento 

 

A velocidade do vento, pode afetar a confiança dos amostradores passivos, devido à variação 

do comprimento da camada gasosa estagnada. Uma camada estática de ar pode ser formada, na 

entrada do amostrador, em condições de baixa velocidade do vento, aumentando o comprimento 

da camada gasosa estagnada. Alta velocidade de vento, pode causar turbulência dentro do tubo, 

diminuindo o comprimento da camada gasosa estagnada. Portanto, o uso do comprimento 

geométrico pode causar erros (BALLACH et al., 1999). As variações da velocidade do vento, 

têm menor efeito sobre os amostradores tipo tubo, para razões de comprimento da camada gasosa 

estagnada /área da seção transversal, maior do que 3 (GIBSON et al., 1997). Os amostradores 

tipo medalha, possuem maior influência das variações da velocidade do vento, por causa da sua 

geometria, ou seja, o comprimento da camada gasosa estagnada é muito curto e o diâmetro é 

muito grande, comparado com a geometria do amostrador tipo tubo. Portanto, a maioria dos 

trabalhos realizados sobre a influência da turbulência, é para amostradores tipo emblema. A 

maioria dos trabalhos que utilizam amostradores difusivos, apenas comenta que o vento interfere 

no desempenho destes. Nos ambientes internos, não há problemas devido à turbulência do vento, 

mas quando os amostradores são expostos no ar ambiente, deve-se tomar cuidado com as altas 

velocidades de vento que podem ocorrer. Uma das maneiras de contornar este problema é o uso 

de protetores contra o vento, como sugerido por alguns autores. Um estudo feito por BALLACH 

et al. (1999), demonstrou a influência da velocidade do vento, sobre amostradores tipo tubo 

Perkin Elmer. Amostradores passivos, foram expostos dentro e fora de um equipamento, 

chamado de Sigma-2 (usado para garantir que a difusão molecular seja o mecanismo de 

transporte predominante) com e sem cabeça de difusão e, simultaneamente, foram usados 

amostradores ativos, em um amostrador sequencial de tubos (STS25) automático, para 

determinar a concentração real do analito no ar. Seus resultados (Tabela 2.6) demonstram, 

claramente, o efeito de altas velocidades e a necessidade do uso das cabeças de difusão, pois para 

amostradores sem proteção, houve um aumento de 30 % na concentração para velocidade de 4,4 

m s-1. Para baixa velocidade, o efeito da velocidade do vento é muito menor (para o tubo sem 

proteção o aumento foi de apenas 8,5 %). O uso da cabeça de difusão, mais a exposição dentro 

do Sigma-2 reduz a taxa de amostragem de 2,1 % devido à proteção duplicada. Ballach et al. 

(1999) concluiu que ambos os dispositivos, o sígma-2 e a cabeça de difusão, são efetivos em 

reduzir os efeitos da turbulência do vento.  
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Tabela 2.6.  Resultados de concentração para os amostradores passivos em testes realizados em 

campo. 

 

 Concentração (µg m-3) 

 Amostrador aberto Amostrador dentro do sigma-2 

 

com 

cabeça de 

difusão 

sem 

cabeça de 

difusão 

variação 

relativa(*) 

(%) 

com 

cabeça de 

difusão 

variação 

relativa(*) 

(%) 

sem 

cabeça de 

difusão 

variação 

relativa(*) 

(%) 

0,5 m s-1 4,7 5,1 8,5 4,6 -2,1 4,8 2,1 

4,4 m s-1 2,4 3,1 29,2 2,2 -8,3 2,4 0,0 

(*) em relação à exposição do amostrador aberto sem cabeça de difusão. Tabela adaptada de Ballach et al. (1999). 

 

 

Brown et al. (1981) demonstrou que para amostradores, com um comprimento da camada de 

gasosa estagnada de 15 mm, os efeitos de turbulência podem ser eliminados, e os amostradores 

podem ser utilizados, para monitoramento pessoal e estático. Para baixas velocidades de vento 

(0,007 a 0,20 m s-1). Brown não verificou diferenças significativas, na taxa de amostragem do 

benzeno sobre Porapak Q. De acordo com os experimentos de Hofschreuder et al. (1999), 

realizados em um túnel de vento, para amestradores tipo medalha e tubo, a velocidade do vento 

interfere na taxa de amostragem dos amostradores passivos. Porém, a influência é menor para 

amostradores tipo tubo, devido a sua geometria. Gair e Penkett (1995) realizaram experimentos, 

para determinar os efeitos da turbulência na eficiência, da coleta dos amostradores passivos. Eles 

concluíram que há um efeito significativo, da turbulência sobre tubos com comprimento de 7,1 

cm e diâmetro de 1,2 cm. Foi observada uma redução entre 7 e 38 % no comprimento da camada 

gasosa estagnada. Isto causou uma superestimação na determinação da concentração. O uso de 

cabeça de difusão na entrada de ar do amestrador ou o aumento do comprimento do tubo reduz os 

efeitos da turbulência. Outro modo de resolver este problema é corrigir os dados obtidos para os 

efeitos da turbulência, utilizando-se a relação entre a redução do comprimento da camada gasosa 

estagnada e a velocidade do vento, mas como esta relação não é linear, isto reduziria a 

simplicidade da técnica. 

 

2.4.6. Precipitação e evaporação 

 

A chuva e a evaporação são os parâmetros que constituem o balanço hídrico de uma região, 

por meio do qual se podem obter informações climatológicas importantes. A evaporação é um 

processo contínuo de perda de água das superfícies e da vegetação (evapotranspiração) para a 

atmosfera. A precipitação possui um regime irregular e pode ser decorrente de diferentes 
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fenômenos meteorológicos, os quais irão determinar sua intensidade e duração. No âmbito da 

poluição atmosférica, a evaporação atua diretamente sobre os índices de umidade do ar, ou seja, a 

quantidade de água presente na atmosfera local, influenciando nas reações químicas de alguns 

poluentes. Por outro lado, a precipitação possui a função de remover os poluentes presentes no 

ar, proporcionalmente à frequência e intensidade das chuvas. 

As chuvas atuam com muita eficiência na remoção dos poluentes do ar, em maior ou menor 

grau, dependendo da sua intensidade. São normalmente associadas às penetrações de frentes frias 

que, além de ocasionar precipitações pluviométricas, promovem a intensificação dos ventos. Em 

locais onde o escoamento do ar é obstruído por grandes edificações, serras, montanhas, a 

precipitação pluviométrica passa a ser o único mecanismo capaz de remover os poluentes do ar, 

uma vez que sob tais circunstâncias estes não sofrem a ação dos ventos. Entretanto, deve-se 

ressaltar que, com a lavagem da atmosfera, há a transposição dos poluentes para o solo e águas 

superficiais. 

 

2.4.7. Pressão atmosférica (hPa) 

 

No geral, a pressão atmosférica é um importante parâmetro no que se refere à caracterização 

dos sistemas migratórios de larga e meso-escalas. As variações temporais da pressão atmosférica 

se dão associadas a ciclos bem definidos. Sazonalmente, os valores são maiores no inverno do 

que no verão. No verão, o mais intenso aquecimento solar na superfície cria movimentos 

verticais ascendentes, com ou sem formação de nuvens, contrapondo-se ao peso do ar 

atmosférico e reduzindo a pressão atmosférica sobre a superfície. 

 

2.5. Legislação ambiental internacional 

 

A preservação de uma boa qualidade do ar ambiente tem sido uma preocupação prioritária 

nos trabalhos da União Europeia (UE) desde o início dos anos 80. Com base na experiência 

adquirida ao longo das últimas duas décadas, a UE tem vindo a formular e a aperfeiçoar nova 

regulamentação, destinada a avaliar e a combater a poluição atmosférica. A anterior abordagem 

setorial foi abandonada e substituída por uma estratégia coerente, baseada em medidas de gestão 

e de controle harmonizadas. Além disso, afigurou-se necessário reforçar o fluxo de informação 

desde as autoridades responsáveis a todos os níveis (nacional, regional e local) até à Comissão 

Europeia.   
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A pedra angular desta nova estratégia é a Directiva 1996/62/CE, de setembro de 1996, 

relativa à qualidade do ar ambiente e designada por Directiva-Quadro, por definir os princípios 

básicos de uma estratégia da UE relativa à qualidade do ar ambiente, com o objetivo de 

harmonizar os procedimentos de avaliação e de informação ao público e de preservar/melhorar a 

qualidade do ar ambiente. Dadas as suas características muito particulares, a Diretiva-Quadro não 

estabelece valores normativos para qualquer poluente. São as “Diretivas-Filhas” (que têm como 

objeto os aspectos práticos: valores normativos, valores limite e limiares de alerta, técnicas de 

medição, requisitos de controle) que vêm regulamentar cada poluente específico e que têm por 

objetivo concretizar os princípios e disposições da Diretiva-Quadro.   

Considerando que: i) As exigências em matéria de proteção da saúde humana, constituem 

uma componente das demais políticas comunitárias (artigo 152º do Tratado que institui a 

Comunidade Europeia); ii) O nº1 alínea p), do artigo 3º do Tratado estabelece que a ação da 

Comunidade implica uma contribuição para a realização de um nível elevado de proteção da 

saúde; iii) Nos termos do nº 5 do artigo 4º da Directiva 96/62/CE do Conselho, de 27 de 

Setembro de 1996, relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, o Conselho deve 

adaptar a legislação a que se refere o nº 1, bem como as disposições previstas nos n.º 3 e 4 do 

mesmo artigo; iv) O benzeno é um carcinogêneo genotóxico para o ser humano, não existindo 

um limiar identificável abaixo do qual não haja qualquer risco para a saúde humana, o 

parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, adaptaram a Directiva 2000/69/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Novembro de 2000, cujos objetivos referentes ao 

benzeno são: a) o estabelecimento de valores limite para as concentrações de benzeno; b) a 

avaliação, com base em métodos e critérios comuns, das concentrações de benzeno; c) a 

obtenção de informações adequadas sobre as concentrações de benzeno no ar ambiente e a 

garantia da sua divulgação junto do público; d) a manutenção da qualidade do ar ambiente 

quando esta for boa, e a sua melhoria nos outros casos, no que diz respeito ao benzeno.   

A Directiva 2000/69/CE, foi transposta para a ordem interna através do Decreto-Lei n.º 

111/2002 de 16 de Abril. Neste documento são estabelecidos os valores limite, as margens 

temporárias de tolerância, os limiares de alerta, as técnicas normalizadas de medição das 

concentrações, os critérios para localização das estações de medição com referência aos 

indicadores poluentes sujeitos ao regime da gestão da qualidade do ar ambiente, bem como as 

normas sobre informação ao público, com vista a evitar, prevenir ou limitar os efeitos nocivos 

dessas substâncias sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua globalidade e a preservar e a 

melhorar a qualidade do ar. A Directiva 2000/69/CE foi revogada pela Directiva 2008/50/CE. 

A Figura 2.4 ilustra a hierarquia dos documentos legais da UE em termos da qualidade do ar.    
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Figura 2.4. Esquema do normativo legal atual sobre a qualidade do ar. 

 

 

Para o benzeno, o valor limite (o valor limite será expresso em microgramas por metro 

cúbico normalizado à temperatura de 293K e à pressão de 101,3 kPa.) de média anual para 

proteção da saúde humana é de 5 µg/m3, sendo que a data de cumprimento é de 1 de Janeiro de 

2010. A margem de tolerância é de 5 µg/m3 à data de entrada em vigor do Decreto-Lei (DL), 

devendo sofrer uma redução em 1 de Janeiro de 2006 e, no final de cada período de 12 meses 

subsequentes de 1 µg/m3 para atingir 0%, em 1 de Janeiro de 2010. 

 

 

2.6. Legislação ambiental nacional  

 

A principal legislação brasileira federal que estabelece padrões de qualidade do ar é a 

CONAMA 003/90 (BRASIL, 1990), que apresenta padrões de qualidade do ar para os poluentes, 

dividindo-os em primários e secundários. Os padrões primários estabelecidos pela CONAMA 

003/90 (BRASIL, 1990), referem-se às concentrações de poluentes que quando ultrapassadas 

podem afetar a saúde da população. Estes devem ser entendidos como níveis máximos toleráveis 

de concentração destes poluentes atmosféricos, tratando-se de metas de curto e médio prazo. Já 

os padrões secundários consistem nas concentrações abaixo das quais é previsto o mínimo efeito 

adverso sobre o bem estar da população. Trata-se este do padrão ideal, constituindo-se em uma 

meta de longo prazo. Os padrões secundários são utilizados apenas em locais especiais, como 

áreas de preservação, sendo que para os demais locais aplica-se o padrão primário, a não ser que 

essa tenha sido classificada como padrão secundário (CETESB, 2012b). O Quadro 2.2 apresenta 
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os padrões nacionais de qualidade do ar para os poluentes abordados por esta resolução. São eles: 

partículas totais em suspensão, fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de 

carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio. 

As estatísticas oficiais da Agência Nacional de Petróleo (ANP, 2010) apontam que 

existiam no Brasil, no final de 2009, 39.232 Postos Revendedores de Combustível e 322 Bases 

Distribuidoras de Combustível englobando, respectivamente, 84,4% e 72,7% das Regiões 

Sudeste, Sul e Nordeste.  

Este elevado número de postos revendedores de gasolina significa um risco tanto para o 

meio ambiente, quanto para os empregados destes postos de serviço, bem como a população 

circunvizinha, pois podem ocorrer acidentes sérios, como derrames de combustível durante a 

transferência de abastecimento dos tanques subterrâneos dos postos de gasolina, e vazamentos de 

combustível devido, a corrosão interna e/ou externa nos tanques subterrâneos, as falhas nas 

partes soldadas ou até mesmo devido aos erros operacionais de manutenção e de montagem.  

Além disso, outro fato que merece uma avaliação crítica na visão ocupacional e 

ambiental, que passa despercebida pelo leigo, pela população em geral, é o teor de benzeno 

existente na gasolina automotiva. No final de 1999, a Agência Nacional de Petróleo (ANP, 

1999), baixou uma portaria em que, entre outros assuntos, fixava os teores máximos de benzeno 

permitido na gasolina. Os teores fixados foram: 2,7 % para a gasolina A (que sai da refinaria) e 

2% para a gasolina B (que chega aos postos de abastecimento já com adição de álcool).  

Esta Portaria aplicada pela ANP estava em desacordo com a Portaria Interministerial nº 3, 

de 28 de abril de 1982, do Ministério do Trabalho e Ministério de Saúde (BRASIL, 1982), 

quando determina no seu artigo 1º:  

“Proibir, em todo o Território Nacional, a fabricação de produtos que contenham 

benzeno em sua composição, admitida, porém, a presença dessa substância, como 

agente contaminante, em percentual não-superior a 1% (um por cento), em 

volume”.  

As controvérsias existentes quanto a liberação dos teores de benzeno acima de 1 % foram 

justificados, na época para impedir a importação e a venda de gasolina com teores elevados de 

benzeno. Dados da ANP, de 1999, apresentados pela CETESB no Seminário Estadual do 

Benzeno, em 2000, mostram que em São Paulo os teores de benzeno na gasolina em postos de 

abastecimento estavam na média em 1%.  

Atualmente, diante da ação tóxica e poluente do benzeno na gasolina já existem várias 

propostas visando sua minimização e/ou que venham no mínimo obedecer a Portaria Ministerial 

n° 1, de 28 de abril de 1982, do Ministério do Trabalho e Ministério de Saúde, tendo em vista, 
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que o benzeno pode fazer parte de uma série de produtos colocados à disposição da população 

como solventes, tintas, graxas, removedores, etc. 

A recente Portaria Interministerial nº 775, de 28 de abril de 2004, proíbe, em todo Território 

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

composição, admitida, porém a presença desta substância, como agente contaminante, em 

percentual não superior a: 1% (em volume), até 30 de junho de 2004; 0,8 % (em volume), a partir 

de 1º de julho de 2004; 0,4 % (em volume), a partir de 1º de dezembro de 2005; 0,1 % (em 

volume), a partir de 1º de dezembro de 2007. 

 

Quadro 2.2. Padrão primário e padrão secundário estabelecido pela Resolução CONAMA 003/90 

(BRASIL, 1990). 

 

 

LA – Não deve ser excedido mais de uma vez ao ano; MGA – média geométrica anual; MAA – média aritmética 

anual. 

 

 

 

Esta resolução aborda sobre padrões de qualidade do ar de uma forma geral, porém 

existem outras que trazem limites específicos para as emissões. A Resolução CONAMA 008/90 

(BRASIL, 1990b), apresenta os limites máximos para emissão de poluentes do ar para processos 

de combustão externa em fontes fixas com potência nominal de até 70 MW e superiores. Além 

desta a Resolução CONAMA 018/86 (BRASIL, 1986), institui o Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE). Foram então estabelecidos os níveis 

de emissões dos veículos automotores, uma vez que estes consistem na principal fonte móvel de 



Capítulo 2. Aspectos teóricos                                                                                                        Tese  de doutorado 

Ana Clea Marinho Miranda Catunda, Dezembro/2016                                                                                         50 

 

poluição atmosférica. Os poluentes limitados foram monóxido de carbono, hidrocarbonetos e 

óxidos de nitrogênio.  

A Resolução CONAMA 264/99 (BRASIL, 1999) estabelece padrões de emissão para o 

co-processamento de resíduos em fornos rotativos de clínquer. Também a Resolução CONAMA 

316/00 (BRASIL, 2000) dispõe sobre os procedimentos e critérios para o funcionamento de 

sistemas de tratamento térmico de resíduos, não se aplicando para o co-processamento de 

resíduos em fornos rotativos, exceto para as dioxinas e furanos. E por fim, a Resolução 

CONAMA 382/06 (BRASIL, 2006), traz os limites máximos para a emissão de poluentes por 

equipamentos, instalações ou processos de produção de locais específicos. 

Traços de benzeno podem ser encontrados no ar, nos alimentos, na água e no solo. Nas 

grandes cidades, 82 % desta contribuição são provenientes da gasolina automotiva, 14 % tem 

como origem as atividades industriais e o restante (4 %) são considerados como atividades 

diversas. No Canadá, monitoramentos realizados do teor de benzeno na gasolina mostraram uma 

redução significativa, pois, em 1994 eram da ordem de 1,6% (em massa) e atualmente é de 0,6% 

(massa). Consequentemente esta redução de benzeno na gasolina resultou na redução do teor 

médio no ar, que passou de 3,5 µg/m3 a 1,0 µg/m3. 

Desde 2000, os órgãos ambientais do Japão têm se esforçado na redução da concentração 

de 1 % (em volume) atualmente existente na gasolina automotiva, visando manter os níveis 

inferiores a 3 µg/m3 no ar atmosférico. As pesquisas realizadas mostram uma redução de 22 a 25 

% de benzeno no ar (KAJIHARA et al., 2003). 

Trabalhos de pesquisas relatados por GIODA & AQUINO NETO (2003) e LEITE et al. 

(1998) mostram que os níveis de benzeno em escritórios do Rio de Janeiro foram da ordem de 24 

µg/m3, enquanto no ar urbano o valor médio foi de 8 µg/m3. Tais trabalhos atestam outras 

pesquisas quando afirmam que os recintos fechados podem ter elevados níveis de benzeno, 

maiores do que no ar livre, principalmente, quando são manuseadas tintas, colas, ceras e outros 

produtos similares.  

Pesquisas comparativas de residências localizadas em áreas rurais e urbanas, mostraram 

valores médios, respectivamente, de 0,9 µg/m3 e 4,4 µg/m3. A presença de benzeno nas fumaças 

dos cigarros, consequentemente, aumenta estes índices, expondo os fumantes e não fumantes a 

uma contaminação direta (WALLACE et al., 1987). 
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2.7. Fatores que influenciam na dispersão atmosférica dos poluentes 

 

Os poluentes do ar são perigosos quando as condições atmosféricas não contribuem para 

sua diluição.  A seguir apresentamos os fatores que podem afetar a dispersão desses poluentes. 

A velocidade do vento: O vento pode contribuir na mistura dos poluentes com o ar limpo, 

causando assim a sua diluição. Mas quando o vento está calmo, a diluição se torna um processo 

muito lento. Assim como o vento depende das condições meteorológicas ele também depende 

dos obstáculos que irá encontrar na superfície da Terra, ou seja, construções, prédios, etc., podem 

contribuir na diminuição da velocidade do mesmo. Desse modo, em áreas urbanas há uma 

diminuição da diluição dos poluentes do ar pelo vento, pois este encontra impedimentos em seu 

caminho. 

Estabilidade Atmosférica: A estabilidade atmosférica afeta o movimento vertical do ar. 

Convecção e turbulência são aumentadas quando o ar é instável e inibido quando o ar é estável. 

A estabilidade do ar traz influências na taxa com a qual os poluentes são misturados no ar limpo. 

Uma parcela de poluentes do ar emitida quando o ar está instável é melhor misturada do que 

quando há estabilidade.  A estabilidade inibi o transporte dos poluentes no ar. 

A profundidade de mistura é a distância vertical entre a superfície da Terra e a altitude 

das correntes de convecção. Quando a mistura em profundidade é grande (muitos quilômetros, 

por exemplo), observamos uma grande quantidade de ar limpo misturada com poucas 

quantidades de poluentes. Nós podemos, algumas vezes, estimar a estabilidade do ar observando 

uma pluma que surge de uma chaminé. Se a fumaça entra em uma camada de ar instável, a pluma 

fica ondulada. Em geral, esta pluma indica que os poluentes estão sendo misturados, ou seja, 

diluídos.  Por outro lado, se a pluma de fumaça (Figura 2.5) fica suspensa e vagarosamente sobe, 

significa que as condições são estáveis. 

 

 

Fonte: http://www.iag.usp.br/siae98/meteorologia/poluicao.htm, acesso em 09/11/2015. 

Figura 2.5. Pluma de fumaça. 

 



Capítulo 2. Aspectos teóricos                                                                                                        Tese  de doutorado 

Ana Clea Marinho Miranda Catunda, Dezembro/2016                                                                                         52 

 

Inversão de Temperatura: Em condições normais, existe um gradiente de diminuição de 

temperatura do ar com o aumento da altitude (o ar é mais frio em lugares mais altos). Ao longo 

do dia, o ar frio tende a descer (por que é mais denso) e o ar quente tende a subir (pois é menos 

denso), criando correntes de convecção que renovam o ar junto ao solo. Em algumas ocasiões e 

locais (especialmente junto a encostas de montanhas ou em vales) ocorre uma inversão: uma 

camada de ar frio se interpõe entre duas camadas de ar quente, evitando que as correntes de 

convecção se formem. Dessa forma, o ar junto ao solo fica estagnado e não sofre renovação. Se 

houver uma cidade nessa região, haverá acúmulo de poluentes no ar, em concentrações que 

podem levar a efeitos danosos. Um exemplo de cidade brasileira que sofre com a inversão 

térmica é São Paulo (Figura 2.6).  

 

 

Fonte: http://www.iag.usp.br/siae98/meteorologia/poluicao.htm, acesso em 09/11/2015. 

Figura 2.6. Poluição do ar na cidade de São Paulo-SP. 

 

 

2.8. Principais efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde humana 

 

O Quadro 2.3 apresenta um panorama geral dos efeitos que são causados pelos poluentes 

atmosféricos a saúde humana.  
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Quadro 2.3. Efeitos causados pelos diversos poluentes atmosféricos. 

 

PULUENTES EFEITOS 

Óxido de Enxofre - Irritação do aparelho respiratório e olhos; 

-Aumento da mortalidade de doentes sensíveis quando a 

concentração de SO2 é elevada juntamente com a de MP 

- Aumento da resistência pulmonar a passagem do ar, rinite; 

- Redução da resistência ás pragas; 

- Ressecamento e deslocamento dos tecidos das folhas; 

- Alteração do processo fotossintético; 

-Corrosão em metais; 

-Descoloração de pintura; 

-Enfraquecimento e descoloração  da superficie dos couros; 

-Torna o papel quebradiço; 

- Redução da resistência á tensão e formação de manchas e 

tecidos; 

-Desbotamento de corantes 

Material Particulado MP -Incomodo a População; 

- Diminuição da visibilidade; 

-Doenças Pulmonares; 

-Corrosivo; 

-Interfere na fotossíntese das plantas. 

Monóxido de Carbono CO - Aumento no nível de Carboxiemoglobina do sangue 

levando ao stress, deficiência na capacidade psicomotora, 

dor de cabeça,tontura, alucinação, asfixia e morte 

Dióxido de Carbono CO2 - Influência  alongo prazo no aumento da temperatura da 

terra e fenõmenos relacionados; 

- Asfixia e morte 

Dióxido de Nitrogênio NO2 - Tosse e catarro, dor no peito, edema pulmonar, irritação 

nos olhos e taquicardia 

Ozônio O2 - irritação nos olhos e mucosos, provoca doenças 

respiratorias crônicas 
Fonte: Adaptado de Lisboa (2007). 

 

 

Problemas agudos devido à poluição atmosférica foram detectados após episódios 

extremos, como os ocorridos na Inglaterra em 1952 e Bélgica em 1930. Estes consistiam na 

mortalidade devido a doenças cardíacas provocada pelos elevados níveis de óxido de enxofre e 

material particulado. Com a regulação dos níveis de poluição do ar pela legislação e diminuição 

de episódios como estes, as doenças geradas tornaram-se proveniente de exposições prolongadas 

a níveis de concentração menores dos poluentes (KOOP e TOLE, 2006). 

Globalmente os principais sistemas que são atingidos pelos poluentes atmosféricos são o 

respiratório, circulatório e reprodutivo, sendo que o principal poluente que os afeta é o material 

particulado. A poluição atmosférica pode gerar alterações bioquímicas e respostas celulares 

nesses três sistemas. O sistema respiratório é o mais agredido por ser diretamente exposto, porém 

os efeitos dessa agressão podem ser sistêmicos, resultando no agravamento de várias doenças, 
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podendo até levar a morte. Com o aumento de indivíduos nos centros urbanos, o número de 

pessoas expostas à poluição atmosférica é cada vez maior e dessa forma o número de pessoas 

enfermas devido a essa poluição também aumentará (FERNANDES et al., 2010). 

 

2.9. Amostradores de poluentes atmosféricos 

 

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 (1927). Cerca de 50 

anos depois, em 1973, é que esses dispositivos começaram a se propagar com os trabalhos de 

Palmes e Gunnison (1973) 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 (ODERBOLZ et al., 2013). A 

implementação de métodos para a quantificação de compostos orgânicos voláteis perpassa pelas 

etapas gerais de uma análise química convencional. Segundo Harris (2005) 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 (2015) da Elsevier, utilizando as palavras-chave 

“BTEX”, “air” e “pollution” e filtrando o resultado para “Journal”, a quantidade de trabalhos 

publicados até o presente momento é de 1.045. Na Figura 2.7 é mostrado o crescente interesse 

pela análise desses compostos. A partir dos anos 2000 é observado uma tendência no crescente 

número de publicações por ano abordando a quantificação desses compostos em ambientes 

externos, internos, em locais de trabalho, zona urbana das grandes cidades, etc. 
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Figura 2.7. Publicações envolvendo a poluição do ar por BTEX registradas pelo Science Direct 

de 1997 até novembro de 2015 (SCIENCE DIRECT, 2015). 

 

 

2.9.1. Amostradores ativos 

 

A amostragem ativa utiliza bombeamento de um volume conhecido de ar através de um 

leito adsorvente a uma vazão de 10 a 50 mL min-1, proporcionando uma massa coletada que 

possa ser detectada pelo detector utilizado durante a análise das amostras. O bombeamento pode 

ser realizado utilizando bombas portáteis ou amostradores sequenciais e bombas de 

monitoramento pessoal. Estas são utilizadas para coleta de COVs em ambientes de trabalho. Os 

amostradores sequenciais são utilizados para avaliar a variação temporal dos poluentes na 

atmosfera. O período de coleta não pode exceder algumas poucas horas para não saturar o 

adsorvente e depende da natureza e da concentração dos poluentes no local. O adsorvente 

estando saturado, não haverá sítios ativos disponíveis para adsorção das espécies químicas que 

percolam o seu leito, podendo ocorrer adsorção competitiva com preferência pelas espécies de 

maior afinidade química com o adsorvente, produzindo um resultado falso. 

Uma amostragem de 3 ou 4 horas dentro do conceito de avaliação da qualidade do ar, levando-se 

em conta a variabilidade da velocidade e direção do vento, o ciclo da luz do sol e outros fatores 

sazonais, pode ser considerada como praticamente instantânea. Portanto, para que os dados 

tornem-se representativos, é necessário uma grande quantidade de amostragens dentro de um 

período de tempo significativo, tornando este tipo de amostragem cara e demorada devido ao 

longo tempo despendido com o grande número de tubos a serem condicionados, coletas e 

análises. A vantagem desta metodologia é a precisão dos resultados produzidos, uma vez que o 
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volume de ar que passa pela resina ou adsorvente é conhecido, pois o tempo e a vazão de ar são 

medidos durante a coleta. 

 

2.9.2. Amostradores passivos 

 

A amostragem passiva ou difusiva é um método no qual o adsorvente, acondicionado dentro 

do tubo amostrador, é exposto ao ar ambiente sem o bombeamento do ar. Os analitos são 

adsorvidos pelo adsorvente a uma velocidade controlada por difusão molecular. Este tipo de 

amostragem fornece a concentração média do período (time-weighted average - TWA), sendo 

desnecessário o conhecimento do volume amostrado. Os amostradores passivos contêm em seu 

interior uma determinada quantidade de material adsorvente (geralmente carvão ativo). Esses 

amostradores são fixados na lapela do trabalhador (zona respiratória) e o processo de adsorção do 

contaminante se dá por difusão. Difusão é o fenômeno pelo qual um soluto no fluido passa de 

uma região de concentração mais alta para uma região de concentração mais baixa. O surgimento 

do primeiro amostrador passivo foi em 1927, utilizado para monóxido de carbono (CO). O uso 

destes amostradores somente se expandiu a partir de 1973, com o desenvolvimento de 

amostradores tipo tubo para S02 (CRUZ e CAMPOS, 2002). Amostradores passivos podem ser 

usados para determinar a resolução espacial de um poluente, para medir concentrações 

background (concentrações na atmosfera sem influência antropogênica) em lugares onde outras 

técnicas não são adequadas. Em atmosfera urbana, os amostradores podem ser colocados nas 

lâmpadas das ruas, nos parques, nos túneis de trafego, rodovias, etc., dependendo do propósito da 

medida (FERM e SVANBERG, 1998). 

Amostradores passivos vêm sendo utilizados para determinar a qualidade do ar desde 

ambientes fechados até a qualidade do ar em uma escala regional. O funcionamento dos 

amostradores passivos se dá pela absorção química ou adsorção física do ar, em um material que 

pode ser analisado posteriormente por métodos ópticos não destrutivos ou ainda extraído ou 

dessorvido para que seja quantificado o poluente de interesse (KRUPA e LEGGE, 2000). 

Amostradores passivos não utilizam energia elétrica ou baterias, uma vez que não é necessária a 

passagem de um fluxo de ar pelo amostrador, não necessitando de muita manutenção e sendo de 

fácil transporte (BUCCO, 2010). Os principais amostradores utilizados são os biomonitores 

(WOLTERBEEK, 2002), do tipo emblema e tubulares com filtros absorventes ou sólidos 

absorventes (KRUPA e LEGGE, 2000). 

Há dois tipos de amostradores que utilizam sólidos adsorventes para a coleta de COVs, os 

quais estão apresentados na Figura 2.8 (ROCHE et al., 1999):  
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• Tipo medalha (badge): uma camada de material mícroporoso separa o meio coletado do 

meio de coleta. Possuem uma grande área superficial para alcançar taxas de amostragem 

adequadas. Geralmente, na amostragem, a difusão é governada pela permeação dos COVs por 

uma membrana. Este tipo de amostrador possui o comprimento da camada gasosa estagnada 

(comprimento de difusão) curto comparado com o diâmetro do tubo. Esta geometria permite uma 

alta taxa de amostragem quando comparada com o amostrador tipo tubo, fazendo com que o 

tempo de amostragem seja menor. Estes amostradores requerem velocidade superficial mínima 

de 0,1 m s-1. Portanto, não podem ser utilizados em áreas estáticas e são mais adequados para 

monitoramento em ambientes de trabalho (CRUZ e CAMPOS, 2002). Os compostos são 

extraídos com solvente e analisados por cromatografía gasosa.  

• Tipo tubo: uma parte vazia do tubo contém uma camada estagnada de ar ambiente que 

separa o meio coletado do meio de coleta e possuí uma pequena área superficial comparada com 

a área dos amostradores tipo medalha. Geralmente, na amostragem, a difusão é governada pela 

camada de ar estagnada dentro do tubo. Este tipo de amostrador possuí o comprimento da 

camada gasosa estagnada longo comparado com o diâmetro do tubo. Esta geometria permite uma 

baixa taxa de amostragem que é compensada por longos tempos de amostragem. A baixa razão 

área/percurso de difusão não é afetada por baixas velocidades superficiais podendo, portanto, ser 

utilizado em áreas estáticas (CRUZ & CAMPOS, 2002). A velocidade superficial requerida é de 

0,001 m s-1. Para aumentar a taxa de amostragem, o comprimento da camada gasosa estagnada 

deve ser reduzido ou deve-se utilizar amostradores tipo medalha. As moléculas dos compostos 

são extraídas termicamente e analisadas por cromatografía gasosa. Estes dois tipos de 

amostradores são fabricados por várias empresas de equipamentos analíticos, como Perkin 

Elmer, 3M, DuPont, SKC e Draeger (GÓRECKI e NAMIÉSNIK, 2002). 
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(d) 

Figura 2.8. Tipos de Amostradores. a) Esquema de um a mostrador tipo medalha; b), c) e d) 

Amostradores tipo tubo. 

 

 

A amostragem passiva possui algumas vantagens quando comparada a amostragem ativa. A 

amostragem passiva é uma ferramenta muito útil para obter dados de poluição do ar em grande 

escala e com alta resolução espacial devido a seu baixo custo, facilidade de operação e por não 

necessitar de fonte de energia. Os amostradores passivos foram desenvolvidos para 

monitoramento do ar em ambientes internos e em locais de trabalho (BALLACH et al., 1999). 

No entanto, estes amostradores têm sido cada vez mais utilizados para amostragem de poluentes 

do ar ambiente (CZAPLICKA & KLEJNOWSKI, 2002). De acordo com o National lnstitute for 

Occupational Safety an Health (NIOSH), o critério de aceitabilidade é de ± 25 % de exatidão 

para a amostragem passiva (PATIL & LOUKAR, 1994).  

 

2.9.2.1. Conceitos da amostragem passiva 

 

O princípio de funcionamento destes amostradores é a difusão, estando estes baseados na 

primeira Lei de difusão de Fick, apresentada na Equação 1.   
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(1) 

Em que: J= taxa de transferência de massa (µg/h); A = área da seção transversal do percurso 

de difusão (m²); D = coeficiente de difusão (m²/h); dC/dX = coeficiente instantâneo de mudança 

na concentração ao longo do percurso (µg/m4). 

Para que a lei de Fick se adapte ao funcionamento dos amostradores passivos, a equação é 

escrita em função da massa amostrada e do tempo de amostragem, considerando a mudança da 

concentração (C-C0) ao longo do comprimento total do percurso de difusão (X – X0 = L), 

transformando-se na Equação 2 (PALMES e LINDENBOOM, 1979 apud CRUZ e CAMPOS, 

2002). 

 

 

   (2) 

Em que: m = massa total coletada (µg); t = tempo de amostragem (h); D = coeficiente 

difusivo (m²/h); A = área da seção transversal do percurso difusivo (m²); C = concentração 

externa (ambiente) do poluente (µg/m³); C0 = concentração do poluente na superfície de coleta 

(µg/m³); L = comprimento do percurso de difusão (m).   

A concentração do poluente na superfície do coletor (C0) pode ser assumida como zero, se o 

meio de coleta for efetivo, sendo desprezada a difusividade entre o meio externo e o fundo do 

amostrador, gerando a Equação 3 para determinação da concentração do poluente no ambiente. 

Esta suposição não é a realidade, porém o erro resultante desta aproximação é pequeno, não 

sendo significativo para a determinação da concentração de gases ou vapores (CRUZ e 

CAMPOS, 2002).   

 

 

(3) 

Alguns dos fatores externos que podem gerar alterações nos valores de concentração externa 

dos amostradores passivos são apresentados por WHO GEMS/AIR (1994): luz solar, temperatura 

e velocidade do vento. No caso da luz solar, existem indícios de que ela provoca a decomposição 

fotoquímica dos materiais absorvidos, porém isso apenas pode ocorrer em amostradores feitos de 

materiais translúcidos. Os efeitos da temperatura podem ser negligenciados, por também serem 

geralmente pequenos em climas temperados. Já ao tratarmos da velocidade do vento, prejuízos 

podem ocorrer em ambientes onde ocorre estagnação do ar, não sendo comum em ambientes 

externos e também quando a velocidade do ar dentro do amostrador é demasiada, provocando a 

turbulência, esse efeito pode ocorrer em amostradores abertos (caso dos tubulares). Os autores 
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ainda mencionam, que são necessários estudos mais aprofundados para verificar a interferência 

que esses três fatores podem exercer, além de outros como pressão e umidade.   

Existem ainda casos onde não apenas o processo de difusão é determinante para a taxa de 

coleta do amostrador e também a taxa de absorção do gás no meio de coleta gera influência. Isso 

ocorre quando o processo de absorção do gás no filtro reativo é relativamente lento, fazendo com 

que a taxa de coleta seja menor do que a calculada pela lei de Fick. A temperatura e umidade 

acabam por exercer uma influência maior, pois o processo de absorção é mais sensível a estes 

dois fatores do que a difusão (GUARDANI & MARTINS, 2000). 

 

2.9.2.2.  Calibração 

 

A calibração externa tem sido o método mais utilizado para a quantificação dos compostos de 

interesse. Este método compara a área da substância a ser quantificada na amostra com as áreas 

obtidas desta mesma substância em soluções padrões de concentrações conhecidas. Dos 

cromatogramas obtidos destas soluções, constroí-se um gráfico (curva analítica) que relaciona 

área versus concentração ou massa. Deste gráfico, obtém-se a concentração ou massa da 

substância na amostra. Os padrões devem responder ao processo de medida do mesmo modo que 

o analito na amostra. Os padrões devem seguir os mesmos processos seguidos pelas amostras 

(técnica de amostragem, método de análise, etc.), pois há casos em que se tem perda do analito. 

Desse modo consegue-se corrigir os erros. As misturas padrões líquidas podem ser preparadas 

em metanol e injetadas no tubo amostrador passando pelo tubo um fluxo de hélio de 100 ml min-1 

por 5 min, a fim de transferir a substância para o adsorvente e remover o solvente. Os padrões 

devem ser analisados utilizando-se as mesmas condições das amostras. Muitos trabalhos usam 

injeção líquida (DEWULF e LANGENHOVE, 1999) no sistema cromatográfico como método 

de calibração, pois misturas gasosas padrões a níveis de concentração de ppt a ppb são difíceis de 

preparar. No entanto, como as soluções não são injetadas no tubo, os erros referentes a este não 

serão corrigidos. 

 

2.9.2.3.  Biomonitores 

 

O uso de biomonitores cresceu nas últimas décadas, sendo que são divididos em duas 

tipologias principais. A primeira consiste nos sensitivos, onde são observados danos 

morfológicos causados pela presença de contaminantes, que podem estar relacionados a alteração 

de atividades dos sistemas enzimáticos, fotossintéticas ou respiratórias. A segunda são os 

acumuladores, que possuem a capacidade de armazenar contaminantes nos seus tecidos e são 
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usados para a medição integral de contaminantes no meio ambiente (CONTI e CECCHETTI, 

2001). Os biomonitores mais utilizados são os liquens e musgos. Os musgos são mais utilizados 

para o monitoramento de metais (WOLTERBEEK, 2002), já os liquens além dos metais já foram 

utilizados para uma vasta gama de poluentes como: compostos de enxofre, nitrogênio e fósforo, 

ozônio, fluoretos, cloretos e radionuclídeos (CONTI e CECCHETTI, 2001). O uso de bromélias 

no monitoramento de metais é bastante recorrente, assim como o de plantas de tabaco para a 

constatação da presença de ozônio. Nesses dois casos o que é analisado são os danos causados as 

plantas, não atuando estes como bioacumuladores, como os musgos e liquens (CARNEIRO, 

2004). 

 

2.9.3. Analisadores automáticos 

 

O funcionamento do analisador automático ocorre a partir da entrada de ar em uma câmera de 

reação, onde a propriedade ótica do gás pode ser medida diretamente ou ocorre uma reação 

química, produzindo quimiluminescência ou luz fluorescente. A concentração do poluente é 

determinada por um detector de luz que produz um sinal elétrico proporcional a concentração, 

para cada poluente é utilizado um diferente princípio eletroóptico. Esse tipo de equipamento 

pode ser utilizado em unidades fixas ou móveis e fornece dados em média a cada 30 ou 60 

minutos, gerando um grande volume de dados diariamente, sendo necessário o uso de sistema de 

aquisição de dados e computadores para processá-los (LISBOA & KAWANO, 2007). 

 

2.9.4. Sensores remotos 

 

Os sensores remotos podem funcionar na faixa ultravioleta ou próximo ao infravermelho. Seu 

uso mais freqüente é para medição de hidrocarbonetos e monóxido de carbono que são liberados 

pelo escapamento dos veículos. Por meio de um feixe infravermelho que é enviado ao longo de 

uma faixa de tráfego pode ser calculado quanto deste feixe passa pelos gases emitidos pelo 

escapamento a concentração dos poluentes. A utilidade maior destes equipamentos é detectar 

veículos que estão trafegando em más condições, porém não substituem outras formas de 

controle e a variedade de poluentes que são detectados é muito limitada (LISBOA & KAWANO, 

2007). 
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2.10. Adsorção 

 

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

sólido. Partículas sólidas e líquidas de dimensões muito pequenas possuem uma película 

superficial de gás, a qual é mantida devido à ação de forças elétricas de atração ou pelas 

condições de valência química originadas na camada superficial das moléculas (MACINTYRE, 

1990). A adsorção de gases da atmosfera é um fenômeno de superfície onde as moléculas de gás 

são concentradas e ligadas pela atração intermolecular a uma camada de superfície de uma fase 

coletora. Sob condições de equilíbrio a uma temperatura constante, o volume de gás adsorvido 

na fase coletora é proporcional à pressão parcial do gás representado por isotermas de adsorção 

de Freundlich. A adsorção, por ser um fenômeno de superfície, é dependente da área superficial 

do material adsorvente (HARRISON & PERRY, 1986). Os materiais adsorventes são sólidos 

altamente porosos com elevada área superficial, segundo Paulus & Thron (1976). Determinados 

sólidos, como o carvão ativado e a sílica gel, têm a capacidade de adsorver grandes quantidades 

de compostos gasosos devido às suas grandes áreas superficiais. A Figura 2.9 a seguir mostra o 

processo de adsorção de gases e produtos químicos pelo carvão. 

 A reutilização dos adsorventes, o custo baixo destes materiais e a baixa ou nula perda de 

compostos amostrados (quando utilizados adequadamente) são algumas vantagens desta técnica 

(HARRISON e PERRY, 1986; DABROWSKI, 2001). 

 

Fonte: http://www.naturaltec.com.br/Carvao-Ativado.html. Acesso em 11/11/2015. 

Figura 2.9. Processo de adsorção de gases e produtos químicos pelo carvão. 
 

 

 A amostragem por adsorção em sólidos é muito aplicada a uma grande quantidade de 

gases orgânicos (GODISH, 1991; COPPI et al., 1987; AXELROD e LODGE Jr.; 1976), 
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inclusive COV (CAO e HEWITT, 1993a). O uso de sólidos adsorventes para a sorção física dos 

COV é mais apropriado, pois permite a recuperação de 100% dos poluentes adsorvidos 

(FOLEY et al., 2001).   O uso de sólidos adsorventes permite amostrar grandes volumes de ar 

quando comparada as amostragens por criogenia ou absorção (HESKETH, 1994). Esta técnica 

deve levar em consideração a polaridade dos analitos alvos (DEWULF et al., 2002). O carvão 

ativado, por exemplo, é apolar e possui, portanto, alta afinidade por compostos orgânicos, não 

sendo afetado pela presença de vapor de água no ambiente (HARRISON e PERRY, 1986). 

 A retenção de umidade, difusão reversa, especificidade, formação de subprodutos e a 

isomerização são alguns dos fatores que devem ser conhecidos e controlados, evitando 

problemas na amostragem (AXELROD e LODGE Jr., 1976; OSHA, 2003; CAO e 

HEWITT, 1994). Cao (1991 citado por WANIA et al., 2003) recomenda ainda que os 

sorventes utilizados na amostragem passiva possuam volume de retenção maior do que 0.1 

m
3
.g

-1
. 

 Os sorventes podem ser fabricados a partir de materiais sintéticos, orgânicos ou 

inorgânicos; apresentam-se em formas de almofadas, travesseiros, colchões, rolos e mantas 

(FINGAS, 2001). São classificados de acordo com os materiais utilizados na sua 

fabricação. Podem ser divididos em três grandes classes (ADEBAJO et al., 2003; 

SCHATZBERG et al., 1971 apud CHOI; CLOUD, 1992): 

a. Minerais orgânicos: zeólitas, aerogéis de sílica, perlita expandida, grafite 

exfoliado, vermiculita, argila organofílica, carbono ativado e diatomita; 

b. Sintéticos orgânicos: materiais poliméricos tais como espumas de 

polipropileno e poliuretano; 

c. Vegetais orgânicos ou sorventes naturais, como todo material natural de 

origem vegetal: palha, sabugo de milho, fibra de madeira, fibras de algodão, 

fibras celulósicas de capoc (kapok – Ceiba pentandra), umbaru (kenaf), oficial-

da-sala (milkweed floss), turfa de musgos (peat moss). 

 

 Esses materiais recolhem o óleo por absorção ou adsorção (FINGAS, 2001). Quando 

um fluido entra em contato com a superfície do material, o líquido pode se comportar entre 

dois extremos: espalhar-se sobre a superfície (absorção) ou minimizar o contato (adsorção), 

isso dependerá das forças intermoleculares que se estabelecem entre as fases líquida, sólida e 

vapor (COSTA, 2006). 

Tais fenômenos dependem da interação do líquido com os grupos funcionais da 

superfície do sólido. Ocorrerão interações fortes se as moléculas do líquido e os grupos da 
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superfície forem ambos polares. Entretanto, se o líquido for apolar e a superfície de contato 

for polar, não ocorrerão interações fortes entre eles e o líquido tenderá a atingir o estado de 

menor energia, quando as moléculas do líquido interagem com elas mesmas, diminuindo o 

contato com a superfície e formando uma gota (FOWKES, 1962 apud COSTA, 2006). 

Na Figura 2.10, pode-se observar o comportamento do ângulo de contato (θ) do líquido 

com a superfície em diferentes situações. Para θ = 0° (Figura 2.10a), a superfície é 

totalmente hidrofílica; para 0° < θ < 90° (Figura 2.10b), a superfície é predominantemente 

hidrofílica; para 90° < θ <180° (Figura 2.10c), a superfície é predominantemente 

hidrofóbica; e para θ = 180° (Figura 2.10d), a superfície é totalmente hidrofóbica. 

Figura 2.10. Ângulos de contato de líquidos em superfícies sólidas (COSTA, 2006). 

 

 

2.10.1.  Adsorventes de carbono 

 

 Os adsorventes de carbono são considerados apolares quando comparados aos adsorventes 

inorgânicos (não retendo água). Estes promovem uma adsorção mais forte de substâncias 

apolares que nos adsorventes de polímeros orgânicos, sendo mais eficiente na amostragem de 

compostos muito voláteis (HESKETH, 1994). Zabiegala et al. (2002) utilizaram o carvão 

ativado (40/60 mesh, área superficial específica de 35 m
2
.g

-1
) em tubos adsorventes para a 

amostragem passiva e ativa de COVs. A utilização de adsorventes como “graphitized carbon 

black” e peneiras moleculares de carvão são muito utilizados no monitoramento de COVs no ar 

em níveis de parte por bilhão (CLEMENT et al., 2000 apud WU et al., 2003). 

  Segundo a SigmaAldrich (2004), o Carbotrap
TM 

pode ser aplicado para uma ampla faixa 

de compostos orgânicos (hidrocarbonetos do C5 ao C12), especialmente para compostos com 

ponto de ebulição maior que 75ºC (WOOLFENDEM, 2000). Este possui uma área superficial 

de 100 m
2
.g

-1 
e granulometria de 20/40 e 40/60. Esta granulometria baixa previne altas quedas 

de pressão no tubo adsorvente na amostragem ativa. O seu caráter hidrofóbico diminui 

interferência da água na amostragem.  Cao e Hewitt (1993a) constataram que os 

hidrocarbonetos benzeno, tolueno, p-xileno e o-xileno são dessorvidos completamente do 

Carbotrap
TM 

sem haver perdas por adsorção irreversível ou por decomposição. 
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 Foley et al. (2001) ressaltam a boa estabilidade de amostras de HC durante o 

armazenamento em Carbotrap
TM

, sendo que Doskey et al. (1996) aponta como sendo o fator    

mais crítico no armazenamento das amostras em Carbotrap
TM 

não é a temperatura ou o tempo, 

e sim a contaminação do adsorvente pelo ar ambiente. 

 

2.10.2.  Adsorventes minerais ou inorgânicos 

 

 No grupo dos adsorventes minerais ou inorgânicos podem ser incluídas a sílica-gel, a 

alumina, o Florisil
 
e as peneiras moleculares. Estes são considerados mais polares que os 

adsorventes orgânicos polimerizados, sendo mais eficiente na coleta de compostos polares.  

Porém são mais susceptíveis à umidade, perdendo a sua capacidade de adsorção rapidamente. 

Consequentemente, o uso deste material diretamente na análise de traços de compostos no ar 

fica prejudicado (HESKETH, 1994). 

 

2.10.3.  Adsorventes de polímeros orgânicos 

 

 Os adsorventes de polímeros orgânicos apresentam características importantes como a de 

não sofrer interferência da umidade (LÖVKVIST e JÖNSSON, 1984), de poder ser utilizado 

para coleta de grandes volumes de ar e de não possuir sítios ativos que possam causar a 

adsorção irreversível de certos compostos polares. Segundo Hesketh (1994), a maior 

desvantagem deste polímero é a sua incapacidade de capturar compostos como o cloreto de 

vinila, e certos solventes polares, como o metanol e a acetona. 

 O Tenax
 
é um polímero poroso apolar composto por 2,6-difenil-p-fenilenoxido, sendo mais 

comumente usados na dessorção termal de poluentes atmosféricos. Este apresenta baixos níveis 

de branco, alta estabilidade termal, baixa adsorção de água e é aplicável a uma vasta gama de 

compostos. Foi reconhecido por Walling (1992 apud SUNESSON et al., 1995) que os compostos 

tolueno e benzeno são subprodutos formados durante a dessorção térmica do adsorvente Tenax. 

Porém foi encontrada nos brancos, valores menores do que 1% em relação ao amostrado, sendo 

então negligenciados pelo pesquisador. 

 O grupo dos Tenax
 
é formado basicamente pelos Tenax

 
TA, Tenax

 
GR e Tenax

 
GC. O 

Tenax
 
TA foi utilizado com sucesso no monitoramento de COVS por Kalabokas et al. (2001) 

em uma refinaria de petróleo, por Lin (2001) em indústrias de fibras sintéticas, por Zabiegala et 

al. (2002) em apartamentos e por Wu et al. (2003) em ambientes de trabalho. 
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 Em geral, o Tenax
 
TA e o Tenax

 
GR são mais precisos do que o Carbotrap

TM 
para 

hidrocarbonetos muito voláteis (com cinco ou menos carbonos) de acordo com Cao e Hewitt 

(1994). O Tenax
 
GR (60/80 mesh; área superficial específica de 20~100 m

2
.g

-1
) é formado por 

uma matriz de Tenax
 
composta por 23% de carvão grafitizado. O Tenax

 
GC possui área 

superficial de 20 m
2
.g

-1
, possuindo caráter hidrofóbico, estabilidade em altas      temperaturas 

(350 oC), permitindo que as substâncias aderidas possam ser eluídas rapidamente deste por 

aquecimento. Sua relativa baixa seletividade permite não reter moléculas pequenas, excluindo 

assim, solventes como o metanol (MORGAN e BRADLEY, 1984). 

 O Tenax
 
TA reduz a presença de impurezas nos valores do branco, especialmente para 

compostos aromáticos, sendo assim, melhor do que o Tenax
 
GC. Patil e Lonkar (1992) não 

encontraram diferenças significantes entre as taxas de recuperação do adsorvente Tenax
 
TA com 

diferentes granulometrias (20/35, 35/60, 60/80 mesh). Segundo Cao e Hewitt (1993b), os 

adsorventes Tenax
 

TA e GR apresentaram menor formação de subprodutos durante o 

armazenamento de amostras do que no Carbotrap
TM

. 

 Copolímeros de estireno-divinilbenzeno (XAD-2) foram utilizados eficientemente por 

Wania et al. (2003) na amostragem de poluentes orgânicos persistentes (POP) no ar. 

 O Chromosorb
 
106 (60/80 mesh e área especifica superficial de 800 m

2
.g

-1
) não    é 

indicado por Cao e Hewitt (1994) na análise passiva de COVs em ambientes com baixas 

concentrações dos poluentes. O Chromosorb
 
106 é formado por poliestireno “cross-linked” e 

recomendado por Brown (1996 apud SUNESSON et al.,1998) e Cao e Hewitt (1993b) na 

amostragem de vapores muito voláteis e polares encontrados em ambientes de trabalho. 

Segundo COPPI et al.(1987), a aplicação de polímeros porosos de estireno como o Porapak
 
Q 

(80/100 mesh) e os Chromosorb
 
101, 102 (60/80 mesh) e 103 em análises atmosféricas tem 

diminuído devido ao seu caráter reativo. 

 

 

2.10.4.  Biosorventes – Fibra da Ceiba pentandra 

 

 A sumaúma (Ceiba pentandra (L.) Gaertn), também conhecida como paineira (Figura 

2.11), é uma árvore que alcança até 40 metros de altura, ocorrendo em toda a bacia 

amazônica, nas florestas inundadas ou pantanosas da várzea dos rios. Ocorre também em 

formações secundárias, comportando-se como planta pioneira. Floresce durante os meses de 

agosto e setembro com a árvore quase totalmente despida de folhagem. Os frutos 

amadurecem em outubro e novembro. A madeira é empregada na construção de 
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embarcações, para miolo de compensados e produção de celulose. Das sementes extrai-se 

um óleo comestível e também utilizado para iluminação e fabrico de sabão. A pluma que 

envolve as sementes é composta por fibras comumente conhecidas também como capoc 

(kapok) ou paina. A fibra é pouco densa, volumosa, de cor amarelada ou branca, inodora e 

não alérgica, sendo muito utilizada industrialmente para confecção de boias e salva-vidas, 

para enchimento de colchões e travesseiros e, como isolante térmico (CHINEA-RIVERA, 

1990; LORENZI, 2002). 

 

Fonte: Próprio autor (2015). 

Figura 2.11. Arvore da Ceiba pentandra – Campus Central da UERN – Mossoró-RN. 

 

 

 Estudos recentes têm mostrado a viabilidade da aplicação dessa fibra (Figura 2.12) 

para sorção de óleo, principalmente por apresentar alto teor de oleofilia e baixa hidrofilia 

(HORI et al., 2000; HUANG; LIM, 2006; LIM; HUANG, 2007). 

                                                 Fonte: Ferreira 2009 

Figura 2.12. Fibras da semente do fruto (Ceiba pentandra) 
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O cultivo da espécie pode ser considerado uma alternativa sustentável, pois cada árvore 

inicia sua frutificação já no terceiro ano de vida e continua produzindo até 50 anos ou mais. 

São produzidos cerca de 600 frutos por árvore, somando 2,7 kg de fibra. A fibra representa 

21,1% do peso do fruto (CHINEA-RIVERA, 1990). 

 Na Figura 2.13, a análise morfológica da superfície da fibra de Ceiba Pentranda 

(kapok) revela a predominância de lúmen (vazio), cerca de 77% do volume da fibra, como 

citado por Lim e Huang (2007). Devido a essa estrutura tubular, o fenômeno da capilaridade 

favorece a retenção de petróleo no interior da fibra de capoc (Ferreira, 2009). 

 

 

Fonte: Ferreira 2009 

Figura 2.13. Lúmen da fibra da Ceiba Pentranda (seção transversal). 

 

 

 Na Figura 2.14, pode-se observar uma superfície brilhosa. Isso se deve ao 

recobrimento da fibra por meio de uma película de ceras e gorduras (FERREIRA, 2009). 

 

 

Fonte: Ferreira 2009 
Figura 2.14. Superfície da fibra da Ceiba Pentranda. 
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Ceiba pentandra possui uma fibra orgânica de sementes altamente lignificado, contendo 35-

50% de celulose, 22-45% de hemiceluloses, 15-22% de lignina e 2-3% de ceras. Ele também 

contém quantidades menores de amido, cerca de 2,1% de proteínas e substâncias inorgânicas, em 

especial de ferro (1,3 - 2,5%).  

A fibra da Ceiba Pentandra, contém 70-80% de ar na sua estrutura tubular e proporciona 

excelente isolamento térmico e acústico. A densidade absoluta de uma parede celular da Ceiba 

pentranda é 1,474 g / cm3, enquanto a densidade das fibras por Sidering con- cerca de 74% da 

luz é de apenas 0,384 g / cm3 (HEARLE, 1963). A fibra da Ceiba pentranda é uma suave, 

unicelular, de forma cilíndrica, é um fibra de baixa torção. A sua parede celular é fina e coberto 

com uma espessa camada de cera. Um lúmen largo é cheio com ar e não entra em colapso como 

algodão. Pela observação ao microscópio fibras sumaúma são transparentes com bolhas de ar 

característicos no lúmen. A seção transversal de fibras (Figuras 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15) é oval a 

redonda.   

A estrutura da parede celular da fibra da Ceiba pentranda difere de outras fibras celulósicas 

naturais. A parede celular primária, a qual está directamente relacionada com as propriedades 

superficiais das fibras, consiste de microfibrilas curtas, que estão orientadas retangular para a 

superfície das fibras. Na célula secundária microfibrilas de parede paralelas em relação ao eixo 

da fibra (HEARLE, 1963; RIJAVEC, 2008; FENGEL, 1986; KHALILI, 2000; FENGEL, 

1986/2). Considerando o teor de alfa celulose, sumaúma é mais conhecida como madeira do que 

o linho e outras fibras vegetais. O grau médio de polimerização é 6600 (FENGEL, 1986). As 

fibras de sumaúma são 10-35 mm de comprimento, com um diâmetro de 20-43 um. A espessura 

da parede da célula é de cerca de 1-3 um. A força de tensão é de 0,84 cN / dtex (93,3 MPa), 

módulo de Young 4 GPa, e alongamento de rotura de 1,2% (MWAIKAMNO, 2001). Devido o 

seu espaço de vazios, a sumaúma tem uma capacidade excepcional de retenção de líquidos. As 

suas excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico, alta flutuação e boa em óleo e 

outros líquidos.  

A kapok é usada principalmente sob a forma de recheio e falsos tecidos; que raramente é 

usado em fios, principalmente devido à baixa coesividade de suas fibras e sua resistência, 

fragilidade e baixa resistência. Os novos potenciais de sumaúma estão no campo de têxteis 

técnicos, iates e barcos de mobiliário, materiais de isolamento em sistemas de refrigerante, 

isolamento acústico, filtração industrial águas residuais, remoção de óleo derramado de 

superfícies de água e componentes de reforço em compósitos poliméricos (Rijavec, 2008). 

Portanto, ainda não temos na literatura aplicações da fibra da Ceiba pentandra para sorção de 

COVs do ar, necessitando assim de pesquisas nessa área do conhecimento. 
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Fonte: http://www.dieteticaexpress.com/spa/item/ART05061.html. 

Figura 2.15. Ceiba pentranda (kapok). 

 

 

2.11. Análise de COVs através de métodos físicos-químicos 

 

 A análise de compostos orgânicos pode ser justificada devido à toxicidade destes e/ou 

pela participação dos hidrocarbonetos em reações fotoquímicas produtoras de ozônio 

atmosférico e de outros oxidantes (HARDING e SCHLEIN, 1971 apud ALTSHULLER, 1976). 

 Qualquer método de análise de substâncias orgânicas deve obedecer no mínimo três 

requisitos. O primeiro é que este deve ser o mais sensível possível, podendo ser necessária a 

pré- concentração da amostra. O segundo requisito é referente à capacidade de detectar e 

quantificar uma ampla gama de substâncias, em contraste com métodos específicos. O terceiro 

requisito apontado é que os equipamentos devem ser relativamente baratos e robustos – onde 

algumas características da matriz são mudadas, mas os resultados são mantidos. Segundo 

Morgan e Bradley (1984), a adsorção de poluentes em adsorventes compostos por polímeros, a 

posterior dessorção térmica, a separação dos compostos por cromatografia gasosa e o uso do 

detector espectrômetro de massas atende os três itens apontados. 

A análise de poluentes no meio ambiente é um sofisticado ramo da química analítica em 

que diversas técnicas são aplicadas, requerendo metodologias rápidas, modernas e capazes de 

detectar poluentes em baixas quantidades em um curto período de tempo e com uma alta precisão 

(DABROWSKI, 2001). Instituições e organizações como OMS World Health Organization, 

“National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH), “Occupational Safety and 

Health Administration” (OSHA), “Health Safety Executive (HSE) e EPA “US Environmental 

Protection Agency” fornecem métodos para a quantificação de BTEX no ar, sendo o uso destes 

válidos no Brasil, segundo a Norma Regulamentadora nº 15 (1978). Das instituições citadas, 

http://www.epa.gov/
http://www.epa.gov/
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apenas a EPA não possui métodos específicos para a quantificação dos BTEX em ambientes 

internos, uma vez que seus métodos são voltados a análise em ambientes abertos. 

 Para a validação de métodos analíticos é necessário o estabelecimento do limite de 

detecção, limite de quantificação, reprodutibilidade, repetibilidade, precisão, curva de 

calibração, especificidade e faixa de aplicação. Esta complexidade dificulta a padronização de 

um único método para a qualificação e quantificação de BTEX no ar ambiente segundo Dewulf 

e Langenhove (1999). Para a quantificação de poluentes do ar em ambientes internos, é 

necessário obedecer as seguintes etapas básicas: 

▪ A amostragem dos poluentes; 

▪ A injeção ou transferência destes para o sistema analítico; 

▪ A separação dos compostos; 

▪ A detecção dos compostos separados; 

▪ A calibração do sistema analítico. 

 De Melo Lisboa e Schirmer (2004) descrevem uma metodologia que segue estes passos, 

na qual foi utilizada, para a quantificação de tolueno no ar, a dessorção térmica, cromatografia 

gasosa e detector de espectrometria de massas. Nielsen et al. (1997), Lee e Wang (2004), Wu et 

al. (2003) e Yamamoto et al. (2002) utilizaram a técnica de amostragem passiva e o sistema 

DTA-CG-EM para a quantificação de COV (inclusive BTEX) em ambientes externos e  

internos. 

 

2.11.1. Dessorção química e térmica 

 

 Para recuperar os compostos retidos em suportes sólidos, o equilíbrio de adsorção é 

deslocado com a utilização de uma extração por solvente ou por aquecimento segundo 

Yamamoto et al. (2002). As principais técnicas utilizadas são: 

▪ Extração com o uso de solvente; 

▪ Extração com o uso de fluído supercrítico; 

▪ Dessorção térmica. 

 A extração com solvente é feito com solventes que possuam afinidade com o analito 

retido. A retirada dos compostos orgânicos retidos em adsorventes geralmente é feita com 

solventes orgânicos, como o metanol e diclorometano (YAMASHITA et al., 1993; WANIA et 

al., 2003).  As desvantagens deste método são o uso de grandes volumes de solventes orgânicos 

(0,5~1 mL), que além de caros, são tóxicos; necessidade de longos tempos de extração e a 

possibilidade de ocorrer perda na etapa de concentração do analito. Duas vantagens importantes 
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são apontadas por Baltussen et al. (1999): a primeira é que esta técnica utiliza condições 

medianas de extração, diminuindo a decomposição dos analitos, e a segunda é que pode ser feita 

a extração simultânea   de compostos polares e apolares, uma vez que utilizado um solvente 

apropriado. 

 A extração com fluído supercrítico utiliza procedimentos muito similares ao da técnica de 

extração com solventes orgânicos comuns. Porém, a dessorção dos analitos é feita com 

solventes que possuem grande potencial de separação de multicompostos, chamados de fluídos 

supercríticos (OURIQUE, 2002). Temperatura e pressão são alguns parâmetros que podem ser 

modificados durante este procedimento, aumentando a capacidade de extração do fluído. 

 A recuperação de poluentes adsorvidos em sólidos adsorventes por meio de dessorvedores 

térmicos é possível devido ao decrescimento do efeito da sorção em altas temperaturas 

(WANIA   et al., 2003). Os instrumentos de dessorção térmica (DT) executam tarefas 

automáticas, na maioria dos aparelhos, como a dessorção de analitos do cartucho, a 

concentração (focalização) dos analitos em uma armadilha fria ou criogênica e a injeção da 

amostra em cromatógrafos gasosos (PENG & BATTERMAN, 2000). Segundo Queiroz et al. 

(2002), quando um método de dessorção está sendo criado, a sua otimização é feita realizando 

várias análises até a obtenção de resultados confiáveis e estáveis. São três os objetivos analíticos 

que devem ser almejados no desenvolvimento de um método automatizado de dessorção 

térmica: 

1. A amostra do amostrador deve ser transferida integralmente para a armadilha fria; 

2. A armadilha fria deve reter todos os compostos transferidos na primeira dessorção; 

3. A dessorção secundária realizada na armadilha fria do dessorvedor térmico deve 

transferir todos os componentes para a coluna analítica. 

Peng e Batterman (2000) & Queiroz et al.(2002) salientam que parâmetros como 

temperatura, tempo e vazão das dessorções primária e secundária são variáveis do processo de 

dessorção que devem ser estabelecidos no método para a realização efetiva da análise. 

 A transferência da amostra do DT para a coluna cromatográfica deve ser realizada 

rapidamente (DEWULF & LANGENHOVE, 1999). A temperatura da linha de transferência 

dos analitos do DT para a coluna também é parâmetro importante a ser analisado. A temperatura   

desta deve ser mantida maior do que os pontos de ebulição dos analitos e das contaminações, 

garantindo a não condensação dos compostos extraídos do equipamento de dessorção. 

 Um detalhe importante na dessorção dos tubos apontados por Yamashita et al. (1993) é o 

sentido da dessorção da amostra no tubo. A dessorção dos compostos pela entrada da amostra 

não discrimina os compostos dessorvidos, abaixando o limite de detecção da técnica, deixando 

está mais sensitiva. 
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 A eficiência da dessorção térmica em diferentes temperaturas depende da volatibilidade 

do analito e da capacidade de adsorção do adsorvente. É vantajoso sempre utilizar a menor 

temperatura possível na dessorção, evitando assim, a decomposição termal dos compostos 

retidos nos adsorventes. Em geral, a temperatura mínima de dessorção, para uma completa 

dessorção térmica de (HC), aumenta com o número de carbonos e com o ponto de ebulição 

destes (CAO & HEWITT, 1993a). 

 As principais vantagens da dessorção térmica sobre os métodos de extração com solvente   

ou com fluído supercrítico são: alta sensibilidade (transferência total dos analitos), baixos 

limites de detecção (importante especialmente na aplicação da amostragem passiva), eliminação 

do uso   de solventes (como o disulfito de carbono, considerado tóxico e que pode causar 

interferência nos picos no cromatograma) e grande potencial para a automatização do processo 

de injeção (HALLAMA et al.,1998). 

 A automatização desse processo é descrito por Sousa (2002) e Dewulf &  Langenhove 

(1999), pelo funcionamento de um dessorvedor térmico automatizado (DTA) em dois estágios 

de dessorção: o tubo amostrador é pressurizado e purgado em temperatura ambiente para 

retirada de oxigênio e água, sendo então aquecido a uma temperatura pré-selecionada durante 

um tempo pré-definido. Um fluxo de gás hélio leva os analitos desprendidos para a 

concentração em uma armadilha fria, resfriada por um sistema “Peltier”. Após a transferência 

total da amostra do amostrador para esta armadilha fria, é iniciado o seu aquecimento rápido, 

onde os analitos são mais uma vez dessorvidos e transferidos para a coluna cromatográfica. A 

passagem da amostra do dessorvedor térmico para a coluna é feita através de uma linha de 

transferência aquecida. 

 Outra vantagem apontada por Baltussen et al. (1999) é a refocalização dos analitos 

efetuada pela armadilha fria antes da injeção na coluna analítica, garantindo uma injeção de 

analitos com largura estreita. 

 Uma desvantagem apontada nesta técnica, por Lövkvist & Jönsson (1984), é que a 

dessorção termal não permite utilizar a mesma amostra mais de uma vez. Porém, como a 

amostra integral é transferida para ao equipamento analítico, há um incremento referente a 

sensibilidade da técnica, abaixando o limite de detecção e o tempo de amostragem.  A técnica 

de dessorção térmica para a análise de BTEX em tubos adsorventes no ar é eficiente segundo 

Keymeulen et al. (2001), justificando o crescimento da utilização desta técnica para a análise 

de poluentes atmosféricos. 
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2.11.2.  Cromatografia a gás 

 

 Dentre os métodos modernos de análise química, a cromatografia ocupa um nicho 

importante no que se refere à separação, identificação (através do tempo de retenção) e 

quantificação de compostos químicos. As terminologias e simbologias deste importante método 

de análise foram normatizadas no Brasil por Lanças e McNair (1983). No âmbito da análise da 

poluição atmosférica, a cromatografia possui um maior destaque, principalmente na análise de 

COV (HELMIG, 1999; DEWULF e LANGENHOVE, 1999), permitindo a determinação destes 

em quantidades de sub-nanogramas (PATIL e LONKAR, 1992). 

 Segundo De Melo Lisboa et al. (2003a) a combinação da cromatografia gasosa (CG), 

espectrometria de massas (EM) e dessorção térmica automatizada (DTA), é o método 

instrumental mais indicado para medir as concentrações de poluentes atmosféricos.  Essa 

aplicação possui maior evidência na análise de hidrocarbonetos (GODISH, 1991), inclusive 

para os BTEX (KEYMEULEN et al., 2001). 

  Pode-se definir a cromatografia como um processo físicoquímico de separação em que 

os constituintes da amostra são distribuídos entre uma fase estacionária (FE) e uma fase móvel 

(FM) (Ciola, 1985). A fase móvel é sempre um fluido (líquido, na chamada cromatografia 

líquida ou gás, na cromatografia gasosa). Na cromatografia gasosa, a amostra é carregada por 

um gás, chamado de gás de arraste, através de uma coluna, onde diferenças entre a interação dos 

constituintes da amostra com o material que compõe a coluna (chamado de fase estacionária) 

faz com que cada constituinte a percorra em diferentes tempos, o que causa a separação. O 

tempo transcorrido entre a injeção da amostra e o pico do constituinte de interesse é 

denominado tempo de retenção. Após percorrerem a coluna, os compostos de interesse são 

detectados por um detector apropriado. 

 A interação entre a FE e FM deve ser nula. O hélio é muito utilizado como FM, sendo 

considerado o gás de arraste mais utilizado em cromatografia seguido pelo nitrogênio. O hélio é 

melhor, porém mais caro (HELMIG, 1999; DEWULF et al., 2002). 

 Em uma análise quantitativa cuidados devem ser tomados em todas as etapas do 

procedimento, evitando erros durante a etapa de separação dos componentes da amostra no 

cromatográfo (GOBATO & LANÇAS, 2001). 

 Anteriormente à validação de uma técnica ou método analítico, para o uso no 

monitoramento da qualidade do ar, sua precisão deve ser conhecida. Essa precisão é definida 

como a proximidade do valor medido com o valor real. Este é um conceito relativo, pois as 

técnicas analíticas para um mesmo gás podem apresentar diferentes graus de precisão 



Capítulo 2. Aspectos teóricos                                                                                                        Tese  de doutorado 

 

Ana Clea Marinho Miranda Catunda, Dezembro/2016                                                                                         75 

 

(GODISH, 1991). A precisão é uma medida da reprodutividade do método. Segundo Godish 

(1991), um método analítico ideal deve ser eficiente e preciso. 

 Outro parâmetro importante a ser conhecido é o limite de detecção da técnica utilizada. 

Soares (2001) define como limite de detecção a menor concentração do analito da qual podemos 

estar confiantes de sua medição. O Codex Alimentarus (1998 citado por SOARES, 2001) e 

Currie (1995 apud HUYBRECHTS et al., 2000) definem ainda o limite de detecção como sendo 

de 3 vezes o desvio padrão do branco da amostra. Kalabokas et al.(2001) determinou o limite de 

detecção de seu método de análise de BTEX em 0,01 ppb (v/v). Com o conhecimento do limite 

de detecção é possível definir o limite de quantificação, usualmente 5 vezes o valor do limite de 

detecção (CODEX ALIMENTARUS, 1998 citado por SOARES, 2001). 

 

2.11.3.  Detecção por espectrometria de massa 

 

 A cromatografia gasosa é um poderoso método de separação de compostos, onde 

detectores são utilizados para a confirmação das identidades de determinada amostra. A 

identidade de um composto pode ser confirmada através de características físicas e químicas, 

tais como (SOARES, 2001): 

▪ Espectro ultravioleta; 

▪ Espectro infravermelho; 

▪ Ionização de chamas; 

▪ Detectores em série (EM tandem); 

▪ Detector ultravioleta/visível ou de fluorescência; 

▪ Espectro de massas. 

 A análise de BTEX através de detectores ópticos é insatisfatória, segundo Barrefors 

(1997, citado por DEWULF e LANGENHOVE, 1999). A análise de COV por cromatografia 

gasosa com coluna capilar envolve, comumente, detectores do tipo espectrômetro de massas. 

Levando em conta a sua seletividade, sensibilidade e sua capacidade de fornecer informação 

estrutural, esses detectores são conectados em série ou em paralelo a outros detectores na saída 

da coluna cromatográfica, obtendo assim, o máximo de informações sobre determinada amostra 

(DEWULF et al., 2002). 

 O espectrômetro de massas ioniza as moléculas e separa íons de acordo com a razão 

massa/carga (m/z) e fornece um histograma das abundâncias relativas de íons individuais com 

diferentes razões m/z geradas por um composto em condições especificadas. Através desse 
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processo é obtido um padrão de fragmentação característico e informações sobre as 

características estruturais do composto (SOARES, 2001). A fragmentação de massas é uma 

técnica de alta sensibilidade e seletividade a qual permite determinar, quantitativamente, traços 

de compostos, mesmo em amostras com alto teor de hidrocarbonetos (JONSSON e BERG, 

1980). 

 Depois de obtido um bom espectro de massa para cada composto, a identificação pode 

ser realizada através da análise do espectro e pela pesquisa na biblioteca NIST. Esta biblioteca 

possui mais de 65.000 espectros de compostos puros, os quais são comparados com os espectros 

de massa obtidos, gerando uma lista dos compostos mais prováveis (DE MELO LISBOA et al., 

2003a). O estudo do espectro obtido pela análise dos fragmentos deve ser feita após a obtenção 

da listagem dos compostos mais prováveis, aumentando assim, a possibilidade de a espécie 

indicada pela biblioteca ser real (SOUSA, 2002). 

 

2.12. Métodos de calibração do sistema analítico 

 

 Para a quantificação das concentrações de poluentes no ar, o analista deve estabelecer a 

correlação entre o sinal do detector e a quantidade do componente de interesse, no caso de 

métodos cromatográficos instrumentais (SOARES, 2001). A relação entre o sinal e 

concentração de determinado poluente no ar é denominada calibração. Calibrar, geralmente, 

significa comparar um valor de referência constante (massa ou concentrações) de 

correspondência única com as massas ou concentrações reais (AXELROD & LODGE JR., 

1976; GODISH, 1991). A calibração relaciona uma grandeza de saída com uma grandeza de 

entrada, para determinado sistema sob condições definidas (ARAÚJO et al., 2002), onde na 

calibração de um sistema analítico de poluentes atmosféricos, as grandezas de entradas são as 

quantidades ou concentrações de espécies químicas, enquanto as grandezas de saídas são as 

respostas (pico em um cromatograma ou espectro) do sistema referente. 

 A calibração de equipamentos de amostragem e análise de poluentes atmosféricos é uma 

etapa fundamental do monitoramento do ar, garantindo assim que os dados obtidos pelos 

amostradores representem a concentração real do composto (HESKETH, 1994). A calibração de 

instrumentos é feita com a construção de curvas de calibração. Segundo Soares (2001), a 

elaboração de uma curva de calibração é uma das etapas mais simples de uma análise, porém, a 

exatidão dos resultados repousa na confiabilidade da curva elaborada. A preparação e diluição 

das soluções padrões e das amostras são, geralmente, as maiores causas de erros. Segundo 
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Godish (1991), o aumento da precisão e validade dos dados analisados está ligada à prática de 

calibração periódica dos instrumentos analíticos. 

 Segundo Araújo et al. (2002), na maioria dos casos é desejado uma equação da reta linear. 

Quando esta não representar a curva obtida, a função da reta deve ser ajustada a uma 

equação mais representativa da curva de calibração. Um aspecto frequentemente discutido entre 

analistas é o número de pontos necessários em uma curva de calibração. Os estatísticos Caulcutt 

e Boddy (1983) apud SOARES, 2001) demonstraram que mais de 6 pontos em curva de 

calibração é desnecessário. 

 O conhecimento da faixa de massa das substâncias que serão amostradas é essencial no 

preparo das soluções padrão, a qual dependerá da concentração atmosféricas dos compostos 

estudados, do tempo e da vazão empregadas na amostragem (SOUSA, 2002). 

 

2.12.1.  Injeção direta 

 

 Essa técnica de calibração consiste basicamente na injeção de diferentes alíquotas de 

soluções-padrão líquida, com concentração dependente do ambiente estudado, no leito 

adsorvente. Para uma melhor distribuição do composto no sólido adsorvente é comum utilizar 

uma vazão de 100 mL.min
-1 

de ar puro, durante algum tempo, no interior do amostrador. 

OSHA (2003) recomenda um tempo de purga com ar puro de 10 segundos, a uma vazão de 50 

mL.min
-1

. 

 A Figura 2.16 ilustra o processo de Injeção Direta de soluções-padrão líquida em um tubo 

amostrador: 

 

 

Figura 2.16. Injeção direta de uma solução padrão em cartucho adsorvente. 
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 A injeção do padrão no estado gasoso é preferida. Cao e Hewitt (1993a) recomendam o 

uso de uma seringa do tipo “gas-tight” (especial para gases), otimizando a distribuição do 

analito padrão sobre o leito adsorvente. Vapores de solventes podem ser gerados pelo 

bombeamento da mistura líquida padrão em um gerador de vapor, por onde passa uma corrente 

de ar. Esse gerador de vapor é constituído por um tubo de vidro de 10 cm que fica dentro de um 

tubo de aço inoxidável coberto com uma fita de aquecimento. Os vapores de solventes são 

bombeados lentamente para dentro do tubo de vidro aquecido evitando assim, a condensação 

do analito nas paredes deste (OSHA, 2015). 

 Sunesson et al. (1998) utilizou esta técnica de calibração com a injeção de diferentes 

concentrações do composto de interesse diretamente no cartucho, purgando-os em seguida 

com um fluxo de hélio de 100 mL.min
-1 

durante um minuto. 

 Kalabokas et al. (2001) preparou soluções padrões em metanol contendo quantidades 

conhecidas de analito. Para cada solução-padrão preparada, 1 μL (microlitro) foi injetado 

diretamente em cartuchos adsorventes, sendo o metanol polar removido por um fluxo de hélio 

puro por 3 minutos, com um fluxo de 50 mL.min
-1

. As quantidades injetadas de cada 

substância variou entre 5 e 40 ng. Jönsson e Berg (1980) calibraram um sistema CG-EM 

para quantificar benzeno através da Injeção Direta. O padrão foi preparado em dissulfito de 

carbono (CS2) como solvente e o limite de detecção desta técnica atingiu 1,5 nanogramas 

(ng). 

 

2.12.2.  Sistemas de geração de atmosferas 

 

 A preparação de precisos, reprodutíveis e controlados padrões de poluentes gasosos ou 

vapores ao nível de ppm (v/v) ou ppb (v/v) é essencial nas ciências do meio-ambiente e da 

saúde ocupacional (BARRAT, 1981 apud KONIECZKA et al., 1991). As atmosferas padrões 

precisas são muito usadas em testes de exposição de organismos vivos a poluentes atmosféricos 

ou na calibração de instrumentos analíticos (AXELROD e LODGE Jr., 1976; GODISH, 1991).  

Misturas gasosas podem ser utilizadas na determinação de volumes de sobrecarregamento para 

alguns copolímeros de estireno em cartuchos adsorventes (COPPI et al.,1987). 

 O desenvolvimento de métodos de amostragem e análise para COV no ar requer o uso de 

padrões gasosos fidedignos, e que, particularmente, simule as condições ambientais da 
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atmosfera a ser estudada (KOZIEL et al., 2004). Dewulf et al. (2002) aponta um aspecto 

essencial para uma análise de COV de alta qualidade: a disponibilidade de misturas gasosas 

para calibração do cromatográfo gasoso. 

 Os padrões gasosos de um ou vários compostos (multicomponentes) são produzidos em 

diferentes concentrações de compostos a serem quantificados, sendo utilizados na verificação 

da faixa dinâmica de linearidade dos detectores empregados no método analítico 

cromatográfico (NAMIESNIK, 1984). 

 Muitos métodos têm sido desenvolvidos para a geração de padrões gasosos com boa 

exatidão. Em geral, estes métodos podem ser divididos em duas categorias: estáticos e 

dinâmicos (KONIECZKA et al., 1991). Ambos possuem qualidades e limitações que devem 

ser avaliados conforme a aplicação (AXELROD e LODGE Jr., 1976). Segundo Namiésnik 

(1984), métodos estáticos são baseados na introdução de quantidades conhecidas de 

componentes individuais (gás diluente e componentes a serem medidos) na forma de gás ou 

líquido em um recipiente de volume conhecido, enquanto os métodos dinâmicos (contínuos) 

são baseados no fluxo contínuo   de componentes (em quantidades controladas por 

instrumentos apropriados) em uma câmara ou um tubo onde a mistura ocorre. Métodos de 

diluição podem ser utilizados na geração de padrões gasosos, com grande variedade COV em 

diferentes concentrações, partindo de compostos líquidos puros ou de misturas gasosas 

certificadas (DEWULF & LANGENHOVE, 1999). 

 Segundo Axelrod e Lodge Jr. (1976), a atmosfera ou gás padrão produzido deve ser 

similar à encontrada na atmosfera do ambiente analisado. Como é impossível prever todos os 

fenômenos que ocorrem em uma atmosfera real, é necessário trabalhar inicialmente com 

sistemas simplificados para isolar os efeitos de poluentes puros ou misturas simples, para 

depois trabalhar em sucessivos progressos, até o alcance de sistemas controlados de misturas 

complexas. 

 O armazenamento em longos períodos dos padrões gerados não é recomendado devido 

às modificações que podem ocorrer sobre o gás gerado. Para diminuir o decréscimo da perda 

pelo efeito de adsorção das paredes, Paule (1972 citado por NAMIÉSNIK, 1984) recomenda a 

lavagem das paredes do contêiner com ácido nítrico, seguido por água destilada e purga de 

oxigênio. 

 O material do contêiner deve ser o mais inerte possível ao padrão gerado, evitando 

possíveis modificações. Afshari et al. (2003), desconsiderou o uso de placas de vidro para 

medir taxas de emissão de COV de tintas, por este material possuir grande capacidade de 

adsorção quando comparado ao aço inoxidável. 
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2.13. Pirólise 

A palavra pirólise possui origem grega e significa "decomposição pelo calor", ou seja, a 

degradação de um material por energia térmica. No entanto, pirólise analítica é uma técnica de 

caracterização de determinado material, na ausência de oxigênio, pelas reações de degradação 

químicas induzidas por energia térmica. Esse processo resulta em um conjunto de pequenas 

espécies moleculares, as quais são relacionadas à composição da amostra original. Essas 

pequenas moléculas são usadas para identificar qualitativamente a estrutura original de 

macromoléculas, por meio de padronização própria e adequada, e para fornecer informação 

quantitativa da sua composição (SILVÉRIO; et al 2008). 

A pirólise qualitativa caracteriza-se por ser uma técnica em que constantemente se 

realizam comparações de pirogramas de referência (impressões digitais) com pirolisados de 

interesse. Nesse tipo de análise, a reprodutibilidade dos resultados é obtida quando os 

parâmetros que levam à formação desses pirolisados são minuciosamente controlados e 

otimizados para um sistema polimérico investigado, pois esses influenciam diretamente nos 

mecanismos de degradação térmica.Em amostras poliméricas, os mecanismos dessas 

fragmentações podem ocorrer via eliminação de pequenas moléculas, cisão de cadeia 

(despolimerização) ou clivagem aleatória. Como a degradação térmica de macromoléculas 

freqüentemente produz misturas complexas de moléculas menores, é necessário o uso associado 

de outras técnicas, como a cromatografia em fase gasosa, para promover a separação das 

espécies produzidas.Quando essa associação ou acoplamento inclui também a espectrometria de 

massas, as espécies produzidas podem ser ainda identificadas (SILVÉRIO; et al 2008) 
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3.  Estado da Arte 
 

O estado da arte foi dividido em duas partes: a primeira nos apresenta um histórico dos 

modelos e tipos de amostradores de poluentes do ar, e a segunda parte nos apresenta uma breve 

descrição das concentrações de poluições atmosféricas realísticas, relacionadas aos COVs 

encontradas nos centros urbanos e rurais. 

 

3.1. Amostradores de poluição do ar 

  

Desde 1927 inúmeros estudos relacionados aos amostradores de poluição atmosférica têm 

sido desenvolvidos, nos quais diversos pesquisadores em todo o mundo buscam formas de 

desenvolver esses amostradores de forma eficiente e economicamente viáveis. 

Um amostrador passivo ou tubo de difusão ou tubo passivo é um aparato capaz de tomar 

amostras de gases da atmosfera a uma taxa controlada pela difusão molecular e que não requer 

o movimento ativo do ar dentro do amostrador. O tubo de difusão consiste de um tubo que 

numa de suas extremidades contém uma película impregnada com uma solução absorvente que 

fixa o poluente desejado. Após a exposição dos amostradores, durante períodos que variam de 

alguns dias a poucas semanas, os tubos são fechados e enviados ao laboratório para análise. De 

acordo com o tipo de mecanismo e o poluente medido, a análise pode ser realizada usando 

diferentes técnicas, tais como calorimetria, cromatografia de íons e outras. Os amostradores 

passivos, hoje em dia, são utilizados para um grande número de poluentes gasosos, como 

dióxido de enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio (NO2), ozônio (O3), monóxido de carbono 

(CO), Amonia, benzeno, entre outros. 

O monitoramento de compostos gasosos do ar tradicionalmente envolve a aplicação de 

técnicas de amostragens ativas, na maioria das vezes, sofisticadas e caras. A aplicação de tais 

técnicas muitas vezes é pouco efetiva, devido principalmente à natureza dos equipamentos 

envolvidos, à necessidade de suprimento contínuo de energia elétrica, pessoal capacitado para a 

operação dos equipamentos, etc. Desta forma, torna-se importante o desenvolvimento de 

métodos de amostragens que não dependam desses fatores e que possibilitem a coleta de 

amostras em regiões onde tais requisitos não estejam disponíveis. 

Amostradores passivos, também conhecidos como monitores ou dosímetros passivos, são 

dispositivos capazes de fixar compostos gasosos ou vapores da atmosfera, a uma taxa 

controlada por processos físicos, tais como difusão e permeação, não envolvendo o movimento 

ativo do ar através do amostrador, ou seja, não necessitando de bomba de sucção para forçar o 

ar a ser amostrado (BROWN, 1995; BROWN & WRIGHT, 1994). Estes dispositivos são 
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bastante utilizados no monitoramento da exposição pessoal em ambientes de trabalho, datando 

de 1927 o surgimento da primeira patente de um dosímetro passivo para CO, por Gordon & 

Lowe (1927). No entanto, o uso deste tipo de dispositivo só foi difundido a partir de 1973, 

quando Palmes & Gunnison (1973) estabeleceram suas bases teóricas e desenvolveram um 

amostrador difusivo em forma de tubo, para SO2. Desde então, uma grande variedade de 

amostradores têm sido descritos e comercializados, restringindo-se, porém a medidas de 

exposição profissional (PALMES & GUNNISON, 1973; CASSINELLI et al., 1985) e, só 

recentemente começou-se a estudar a sua aplicabilidade para o monitoramento ambiental 

externo (SHIELDS & WESCHLER, 1987; DE SANTIS et al., 1997), que engloba 

concentrações geralmente 30 vezes menores do que aquelas em ambientes de trabalho e, em 

casos específicos, de poluentes como SO2, O3 e NO2, duas ou três ordens de magnitude mais 

baixas. 

A utilização dos amostradores passivos para o monitoramento de SO2 e outros compostos 

(gases ou vapores) tem se tornado uma alternativa bastante promissora devido às vantagens que 

estes apresentam quando comparados com as técnicas ativas convencionais: são mais simples, 

de custo bem mais reduzido (por não necessitarem de bateria ou bombeamento externo), 

exigem pouca manutenção, não dependem de calibração de fluxos de ar, são de fácil operação e 

bem aceitos pelos seus usuários em ambientes de trabalho, por serem leves e de tamanho 

reduzido. Os resultados das medidas passivas são fornecidos na forma de concentração média 

ponderada por tempo, sendo desnecessário o conhecimento do volume de ar amostrado. Estas 

características tornam este tipo de amostrador adequado não apenas para o monitoramento da 

exposição pessoal, mas também para aplicações no ar ambiente, inclusive em áreas remotas 

onde não há disponibilidade de energia elétrica e, portanto outras técnicas não podem ser 

usadas (CAO & HEWITT, 1991; SANTOS, 2000).  

No Rio de Janeiro, o método do tubo de difusão ou tubo passivo foi empregado pela 

primeira vez, em 1996, em duas campanhas sucessivas de 21 dias cada, para avaliar a 

distribuição espacial das concentrações de dióxido de nitrogênio (NO2) - poluente primário 

originado das emissões veiculares e precursor do ozônio - e dióxido de enxofre (SO2) – 

poluente secundário originado da queima de combustíveis fósseis, a partir das amostragens em 

40 pontos espalhados por toda a cidade. Os resultados permitiram, também pela primeira vez, 

avaliar a distribuição espacial das concentrações desses parâmetros, levando à identificação das 

áreas de máximos valores relativos. O método contribuiu para o delineamento da proposta da 

Rede de Monitoramento de Qualidade do Ar da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, entre 

outras aplicações locais (MAIA & OLIVIRA, 2015). 

Pelo fato dos COVs serem encontrados, principalmente na atmosfera de ambientes 

urbanos, como complexas misturas de compostos orgânicos presentes em concentrações muito 
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baixas, o estudo destes compostos exige técnicas especiais de amostragem, onde são capturados 

COVs pertencentes as mais variadas faixas de volatilidade, e métodos analíticos capazes de 

separar adequadamente os componentes destas misturas, identificando-os e quantificando-os 

com sucesso. A técnica empregada nesta pesquisa consistiu em coletar os COVs presentes no ar 

em tubos adsorventes e testes em laboratório, posteriormente, analisar os compostos retidos via 

dessorção térmica automática/cromatografia gasosa/detecção de ionização de chama ou 

espectrometria de massa (ATD/GC/FID/MS). Este conjunto de técnicas constitui poderosa 

ferramenta analítica que vêm sendo empregada com sucesso em várias pesquisas para 

identificar e quantificar COVs presentes na atmosfera (ALONSO et al., 1999; BAROJA et al., 

2004; SOUSA, 2002). 

Existem atualmente diversos métodos para coleta de COVs presentes no ar. Os métodos 

mais empregados para tal finalidade incluem os métodos conhecidos como “whole-air sampling 

methods”, os quais compreendem o uso de “canisters” e “inert sampling bags”, e métodos que 

empregam tubos adsorventes. Métodos de amostragem do ar total (Whole-air sampling 

methods) são considerados ideais para a coleta de COVs apolares compreendendo 

principalmente a faixa de n-C2 a n-C10, sendo menos adequados para compostos com pontos de 

ebulição maiores e para espécies polares (KEITH, 1988; WOOLFENDEN, 1997). Isto 

representa uma grande limitação ao emprego destes métodos, visto que espécies importantes do 

ponto de vista de saúde ocupacional dentro de indústrias e nos centros urbanos, além de 

algumas das espécies mais relevantes para a formação do ozônio troposférico não podem ser 

devidamente coletadas por tais metodologias.  

O emprego de tubos adsorventes para a coleta de componentes do ar é bastante comum 

especialmente para o monitoramento de ambientes fechados (REEVE, 2002). Com esta 

metodologia, o ar é recolhido do ambiente migrando para dentro de tubos empacotados de 

material adsorvente, os quais são responsáveis pela captura das substâncias de interesse que 

apresentam afinidade pelo mesmo. Esta migração pode ocorrer por transporte natural, ou seja, 

difusão molecular, processo chamado de amostragem passiva ou difusiva (Figura 3.1a). Ocorre 

também pelo emprego de pequenas bombas amostradoras (tipo diafragma) que promovem, 

numa vazão controlada, a passagem forçada do ar ambiente dentro dos mesmos tubos 

adsorventes, processo de amostragem ativa (Figura 3.1b). Por qualquer uma das formas 

descritas, amostragem ativa ou passiva, como resultado final da coleta tem-se um tubo contendo 

um material adsorvente impregnado de substâncias, as quais foram retidas durante a coleta e 

que precisam ser removidas do leito adsorvente a fim de que possam ser devidamente 

analisadas. 
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Figura 3.1. Tipos de amostragem empregando-se tubos adsorventes. (a) amostragem passiva e 

(b) amostragem ativa. 

 

 

Segundo Keith (1988), comparado às demais técnicas existentes de coleta de COV no 

ar, o método de amostragem de COVs em tubos adsorventes apresenta a desvantagem de não 

ser adequado à coleta de COVs extremamente voláteis (≤ n-C2), embora já apresente uma 

retenção quantitativa para compostos a partir de n-C3 (WOOLFENDEN, 1997). Entretanto, em 

relação a estes mesmos métodos, o uso de tubos adsorventes apresenta as seguintes vantagens 

(USEPA, 1999):  

• Menor custo, principalmente por depender de infra-estrutura e aparatos mais simples 

para limpeza dos tubos, transporte e acondicionamento das amostras;  

• Maior facilidade na logística de coleta devido ao pequeno tamanho e menor massa do 

adsorvente e dos equipamentos necessários à coleta;  

• Disponibilidade de uma larga quantidade de adsorventes, a qual permite que o 

adsorvente ideal seja encontrado para os compostos de interesse, incluindo COVs polares;  

• A possibilidade de amostrar em condições com altos teores de umidade, o que pode ser 

conseguido pela escolha de um adsorvente hidrofóbico. 

Existem no mercado diversos tipos de tubos adsorventes, os quais diferem 

principalmente nos tipos e no número de leitos de material adsorvente empregados (HARPER, 

2000; USEPA, 1999). Na Figura 3.2 pode ser visualizado o esquema de um tubo padrão (em 

aço inoxidável) para amostragem de COVs contendo um único leito de material adsorvente. 

Com respeito ao tipo de material empregado, cada adsorvente, por possuir características físico-

químicas diferentes, captura mais apropriadamente uma faixa de COVs com determinadas 

características de volatilidade. Como pode ser notado na tabela seguinte, tubos empacotados 

com um único adsorvente não são adequados à coleta de COVs pertencentes a faixas de 

volatilidades muito amplas. Isto torna necessária a combinação de mais de um tipo de 

adsorvente a fim de que uma variedade maior de compostos possa ser amostrada. 
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Fonte: USEPA (1999). 

Figura 3.2. Esquema de um tubo com um leito adsorvente para amostragem de COVs. 

 

 

Segundo WOOLFENDEN (1997) & USEPA (1999), tubos com múltiplos adsorventes 

(multi-bed or combination tubes) são recomendados somente para a análise de atmosferas 

desconhecidas ou quando os compostos-alvos situam-se numa faixa muito ampla de 

volatilidade. Para campanhas rotineiras que objetivem a análise de compostos específicos, o uso 

de tubos com único leito adsorvente (single bed sorbent tube), específico para os compostos de 

interesse, é considerado mais adequado. A Tabela 3.1 apresenta a faixa de aplicação de alguns 

adsorventes. 
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Tabela 3.1. Faixa de aplicação de alguns adsorventes. 

 

Adsorvente 

Nº de Carbonos nos 

compostos 

capturados 

Analitos típicos 

Carbotrap C n-C8 a n-C20 Alquil- benzenos e alifáticos. 

Carbotrap 

Carbopack B 
(n-C4) n-C5 a n-C14 

Cetonas, álcoois e aldeídos com pontos de ebulição 

maior que 75ºC, e compostos apolares dentro da faixa 

de volatilidade especificada. 

Chromosorb 

106 
n-C5 a n-C12 

Hidrocarbonetos com pontos de ebulição entre 50 e 

200ºC, além de compostos oxigenados. 

Air Toxics* n-C3 a n-C12* Compostos listados no EPA TO- 14*. 

Carbosieve 

SIII 
(n-C2) n-C3 a n-C6 

Hidrocarbonetos bastante voláteis, com pontos de 

ebulição entre -60 e 80ºC, além de formas halogenadas 

e freons. 

Tenax TA n-C7 a n-C26 

Aromáticos, exceto o benzeno, compostos apolares 

com pontos de ebulição maiores que 100ºC e 

compostos polares menos voláteis, com pontos de 

ebulição maiores que 150ºC. 

Fonte: Adaptada de USEPA (1999). * Dado fornecido pelo “Users guide for prepacked sample tubes”, 

PerkinElmer e Supelco. 

 

 

Segue algumas aplicações do amostrador passivo: 

• Monitoramento de exposição dos trabalhadores a substâncias perigosas; 

• Determinação da concentração de espécies gasosas que têm atribuído um limite de exposição 

máxima (LEM) ou ter um padrão de exposição ocupacional (PEO); 

• Amostragem por saturação em cidades ou outras áreas para mapear concentração e gradientes 

com alta resolução espacial; 

• Avaliação da exposição pessoal; 

• Amostragem indoor em casas, escritórios, escolas, edifícios públicos, etc.; 

• Monitoramento exterior em torno de instalações industriais, juntamente com tráfego e 

corredores e outras áreas ocupadas; 

• Identificação e avaliação das fontes de poluição; 

• A medição do impacto ambiental dos materiais utilizados nos novos edifícios, mobiliário e 

outros acessórios. 
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3.2. Concentrações de poluições atmosféricas relacionadas aos COVs 

 

A seguir apresentamos alguns casos evidentes de poluição ambiental causada por COVs. 

A cidade de Volta Redonda-RJ tem como principal fonte de economia atividades 

industriais ligadas a siderurgia e metalurgia, sendo a produção de coque, a principal fonte de 

benzeno e outros hidrocarbonetos aromáticos. A FEEMA, Fundação Estadual de Engenharia do 

Meio Ambiente, monitorou a qualidade do ar em vários pontos da cidade para estabelecer 

estratégias de controle de poluição proveniente das indústrias, principalmente com relação a 

Companhia Siderúrgica Nacional - CSN. Foram realizadas duas campanhas: uma em 95/96 e 

outra em 99. Foram amostradas e analisadas partículas totais em suspensão, benzeno, tolueno, 

xilenos (BTX), SO2 e metais pesados. Valores extremamente altos de BTX foram encontrados 

na primeira campanha (média/Max.) B (51/1.450 µg/m3); T (17/354 µg/m3); X (2,7/55 µg/m3). 

Para a campanha de 1999, os valores foram inferiores a primeira: B (20/103 µg/m3); T (3,7/13,6 

µg/m3); X (1/11µg/m3). Mais relevante, porém, foi a localização das principais fontes poluentes 

e a reconstituição dos regimes de ventos. Os valores para o benzeno ainda são mais altos do que 

as recomendações internacionais, mas a localização da principal fonte poluidora, CSN, e o 

interesse da mesma em reduzir os índices de poluição, estão melhorando a qualidade do ar na 

região de Volta Redonda (FEEMA/GTZ, 1999). 

Kostas A. Kourtidis et al. (2002), realizaram em 1997 um estudo sobre poluição na rua 

Tsimiski em Thessaloniki, uma rua estreita situada no centro da segunda maior cidade da 

Grécia (0,8 milhões de habitantes). O benzeno foi um dos poluentes estudados (os restantes 

foram o tolueno, dióxido de enxofre, ozônio, e o dióxido de azoto) devido a ser um conhecido 

cancerígeno e porque a exposição a elevados níveis deste poluente representa um risco 

considerável para a saúde. Os objetivos deste trabalho eram investigar a poluição numa rua 

estreita, a sua variação e dependência com a velocidade e direção do vento e o volume de 

tráfego. As medições efetuadas de janeiro a julho apresentaram um valor médio de benzeno de 

6 ppb (19,5 μg/m3), o que comparando com o valor limite da UE (5 μg/m3) era evidente que 

seriam necessárias drásticas reduções no valor das emissões. É de salientar que as 

concentrações de benzeno ao nível do solo (1 a 2 metros) ainda podiam ser mais elevadas como 

se verificava com outro poluente em estudo. No entanto, e a partir de 1 de Janeiro de 2000 o 

teor de benzeno na gasolina baixou, o que certamente contribuiu para uma diferença nos valores 

obtidos. 

Skov et al.(2001), num estudo realizado em Copenhague, apresentavam como principal 

fonte de benzeno atmosférico, as emissões provenientes dos veículos automóveis alimentados a 

combustíveis fósseis. Na Dinamarca em 1994, a gasolina continha cerca de 3,5% de benzeno, 

sendo que este valor veio a diminuir até atingir os 2 a 1% no verão de 1998. Nas cidades 



Capítulo 3. Estado da Arte                                                                                                               Tese de doutorado 

 

Ana Clea Marinho Miranda Catunda, Dezembro/2016                                                                                         89 

 

europeias a concentração de benzeno na atmosfera varia de poucos μg/m3 a cerca de 50 μg/m3 

nos locais que apresentam um maior volume de tráfego. Esta concentração é cerca de 5 vezes 

menor nos arredores das áreas urbanas. Apesar do potencial de toxicidade que o benzeno 

apresenta e devido à sua presença conhecida nas cidades de todo o mundo, poucos estudos 

foram realizados que quantificam a correlação entre a concentração atmosférica e a exposição 

humana. 

Foi realizado um estudo por Humberto Bravo et al. (2002), na Zona Metropolitana da 

Cidade do México (ZMCM), a qual se situa na parte sudoeste da bacia do México, a uma 

altitude de 2.240 metros acima do nível do mar. A topografia da região não permite, na maior 

parte do tempo, a circulação de ventos e consequentemente a ventilação desta zona. A área 

industrial comportava mais de 30.000 indústrias (30% nacional) e cerca de 20 milhões de 

habitantes (um quinto da população total) e com tendência a aumentar. Cerca de 3 milhões de 

veículos motorizados queimavam mais de 20 milhões de litros de gasolina diariamente, no 

entanto, o uso de diesel e de GPL tem vindo a aumentar. As concentrações médias de benzeno 

obtidas na atmosfera, nos locais de amostragem são apresentadas na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2. Concentrações médias de benzeno na zona metropolitana da cidade do México, 

adaptado de (BRAVO et al., 2002). 

 

Local de amostragem Cméd. ± d.p 

(ppb) 

Universidade (amostras integradas 24h) 1,66  ± 0,24 

Universidade (pontuais) 3,14  ± 0,35 

Área condomínios 3,67  ± 0,49 

Estação abastecimento 25,83  ± 5,64 

 

 

O objetivo deste estudo foi medir os níveis de COVs no ar ambiente, em três locais, dois 

situados em áreas urbanas do Grande Cairo e outro, num local afastado na província rural de 

Menofiya, e estudar a variação diária da concentração de COVs na localidade mais poluída 

(Ramsis). As amostras foram recolhidas a cerca de 6 metros de altura do solo. Uma amostra 

durante o dia (09:00 – 12:00), era recolhida semanalmente, em cada um dos três locais, durante 

junho 2004 a agosto 2004. Os valores mínimos, máximos, mediana e média aritmética dos 

COVs medidos são apresentados no artigo, mas apenas vamos dar importância ao benzeno - os 

valores relativos ao benzeno são apresentados na Tabela 3.3. Desta tabela podemos verificar 
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que as concentrações mais elevadas foram encontradas nas áreas urbanas e a concentração mais 

baixa na área rural. 

 

Tabela 3.3. Concentrações de benzeno durante o dia, nos três locais de amostragem (valores das 

12 horas), adaptado por Khoder (2007). 

 

 Ramsis Haram Kafr El-Akram 

nº determinações 12 12 12 

Cmín. (µg/m3) 72,35 33,33 3,10 

Cmáx. (µg/m3) 107,37 58,56 10,91 

mediana (µg/m3) 87,45 46,54 4,40 

Cméd. (µg/m3) 87,20 46,23 5,81 

d.p. (µg/m3) 10,07 7,37 2,61 

Nota: d.p. (desvio padrão). 

 

 

A concentração média de benzeno (87,20 μg/m3) em Ramsis era 1,89 vezes superior à 

concentração encontrada em Haram (46,23 μg/m3) e 15,01 vezes à concentração de Karf El-

Akram (5,81 μg/m3). Os níveis elevados de concentração de benzeno encontrada em Ramsis 

resulta desta localidade ter um tráfego muito intenso, pois tratava-se da área de maior comércio 

e tráfego pesado na grande Cairo - Egito. No presente estudo, foram encontradas correlações 

positivas entre a temperatura durante o dia e as concentração de COVs medidas em Ramsis e 

Haram. Estes resultados confirmavam que elevadas temperaturas causavam maiores 

evaporações de gasolina. O aumento do tráfego, aumentava tanto as emissões pela exaustão, 

como as emissões por evaporação. As emissões dos veículos automóveis foram identificadas 

como as maiores fontes de COVs. De acordo com a estimativa da WHO, em que uma 

exposição durante toda a vida a uma concentração de 1 μg/m3 de benzeno provoca cerca de seis 

casos de leucemia por milhão de habitantes, para uma cidade como a grande Cairo com uma 

população de cerca de 11,30 milhões de habitantes e uma concentração média de 67 μg/m3, 

cerca de 4.542 casos adicionais de leucemia podiam ser esperados na cidade. Esta aproximação 

mostra a importância que pode ter os elevados níveis de benzeno na grande Cairo, e a 

necessidade de aplicar medidas de controle de poluição de emissão de COVs na cidade. 

Esteve-Turrillas et al.(2007) referem em seu trabalho a inalação, como a principal fonte 

de exposição dos humanos aos BTEX. Os ocupantes dos veículos automóveis estão expostos a 

concentrações de benzeno que podem variar de 13 a 560 μg/m3. 



Capítulo 3. Estado da Arte                                                                                                               Tese de doutorado 

 

Ana Clea Marinho Miranda Catunda, Dezembro/2016                                                                                         91 

 

Durante os abastecimentos da viatura os participantes usaram o dispositivo dependurado 

na roupa durante apenas o tempo de abastecimento. Os valores obtidos (Tabela 3.4), variaram 

de não detectáveis até 4.900 μg/m3 para o benzeno. Estes valores dependem do tipo de 

combustível, do tempo que durou o abastecimento e das condições atmosféricas. Os resultados 

obtidos mostram os riscos de instalar estações de abastecimento na vizinhança de áreas 

habitacionais. A baixa qualidade do ar inalado pelos operadores de bombas de gasolina é uma 

séria desvantagem do abastecimento das viaturas por operadores inexperientes e desprotegidos. 

 

Tabela 3.4. Concentrações de benzeno junto a várias estações de serviços durante o 

abastecimento de veículos, adaptado por Esteve-Turrillas et al. (2007). 

 

Nº amostra Situação Tempo (mín) 
Cbenz. ± d.p. 

(µg/m3) 

12 Junto à estação 9 < L.D. 

13 Junto à estação 20 < L.D. 

14 Junto à estação 40 150 ± 40 

15 Abastecimento (5L gasolina) 2 330 ± 9 

16 Abastecimento (10L gasolina) 3 4900 ± 200 

17 Abastecimento (20L gasolina) 4 1670 ± 40 

18 Abastecimento (5L gasolina) 4 1900 ± 40 

19 Abastecimento (10L gasolina) 3 2320 ± 80 

20 Abastecimento (20L gasolina) 6 1100 ± 100 

 

 

A nova legislação da União Europeia, Directiva 2000/69/CE, conjuntamente com as 

alterações tecnológicas como a implementação da recuperação de vapores nas estações de 

abastecimento de combustíveis, a produção de tintas sem solventes, a reformulação da gasolina 

sem chumbo, a adaptação dos sistemas eletrônico de injeção nos automóveis, e os conversores 

catalíticos entre outras, promoveram a redução dos níveis de emissão e eventualmente das 

concentrações de benzeno no ar ambiente em muitas áreas urbanas. O objetivo do trabalho de 

Gonzales-Flesca et al. (2007) foi investigar as concentrações de benzeno no ar ambiente e a 

exposição individual ao benzeno, após a diminuição destas concentrações devido à nova 

legislação e mudanças tecnológicas. O estudo foi desenvolvido em quatro áreas metropolitanas 

de França, nomeadamente Grenoble, Ile de Frande, Rouen e Estrasburgo. Estas cidades foram 

escolhidas devido à diversidade das regiões, dimensão e população. A Ile de France, é a região 

em redor da cidade de Paris, tratava-se duma região extremamente habitada (11 milhões de 
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habitantes) e representava cerca de 28% da economia de França. Grenoble, 397.000 habitantes, 

situada nos Alpes a 573 km a sudeste de Paris, Estrasburgo tem 270.000 habitantes situada a 

leste de Paris junto à fronteira com a Alemanha e Rouen a oeste de Paris tem 106.000 

habitantes. Os resultados obtidos para concentração de benzeno no ar ambiente (Tabela 3.5) 

permitiram verificar que quase todos os resultados eram inferiores ao limite de 5 μg/m3, o que 

significa que do ponto de vista legal, estas cidades satisfaziam os requisitos da Directiva 

Europeia. Em locais onde o tráfego de automóvel era a fonte dominante, as mudanças ocorridas 

nas formulação dos combustíveis e as novas tecnologias usadas nos automóveis, contribuíram 

fortemente para um decréscimo contínuo dos níveis de benzeno nas áreas urbanas e suburbanas 

como na região de Paris. Tendências semelhantes foram verificadas em outros países, por 

exemplo no estado da Califórnia, foram reportadas diminuições da concentração de benzeno na 

atmosfera de mais de 70%. 

 

Tabela 3.5. Principais resultados do tratamento estatístico das medições de benzeno no ar 

ambiente. 

 

 Cidade 

 Grenoble Ile de France Rouen Estrasburgo 

Cméd. (µg/m3) 2,29 1,58 1,47 2,59 

d.p. (µg/m3) 1,39 0,58 0,62 1,24 

Cmín. (µg/m3) 0,55 0,10 0,50 1,33 

Cmáx. (µg/m3) 6,33 2,92 2,75 7,81 

Mediana (µg/m3) 1,84 1,51 1,39 2,15 

 

 

Estudos decorrentes da monitoramento da concentração de benzeno no interior dos 

veículos têm apresentado resultados de concentrações deste composto mais elevadas do que as 

registradas no ar ambiente exterior. Em Amesterdã, Holanda, estudos da concentração de 

benzeno no interior de automóveis apresentam valores na faixa dos 43-74 µg.m-3 (RANK et al., 

2001). Em Birmingham, Inglaterra, a concentração de benzeno no interior dos veículos numa 

via com tráfego intenso era de 18,6 ppbV (60,4 µg.m-3) (LEUNG & HARRISON, 1998). Na 

Suécia, estudos da concentração de benzeno em condições de tráfego intenso mostraram níveis 

de concentrações do benzeno de 100-200 µg.m-3, enquanto as zonas de tráfego parado as 

concentrações registadas foram de 200-400 µg.m-3 (GENNART et al., 1994).   

Segundo Weisel et al. (1992), a concentrações de benzeno no ar interior de um veículo 

era até 50 vezes mais elevada do que a concentração no ar ambiente exterior. Vários fatores 



Capítulo 3. Estado da Arte                                                                                                               Tese de doutorado 

 

Ana Clea Marinho Miranda Catunda, Dezembro/2016                                                                                         93 

 

poderiam estar na origem das grandes variações de concentração de benzeno, sendo no entanto 

o mais importante a concentração deste composto na gasolina. Contudo, outros fatores podem 

influenciar as concentrações no interior do veículo. Rommelt et al. (1999) durante os anos de 

1993-1997 constataram que as concentrações de benzeno, tolueno e xileno diminuíram 

significativamente nas ruas de Munique - Alemanha, indicando que a redução de carros 

“velhos” nas ruas pode influenciar as concentrações dos compostos aromáticos.  

Nas futuras políticas, poderá ser difícil baixar os valores limite para o benzeno no ar 

ambiente, em áreas mal ventiladas ou devido a restrições técnicas ou econômicas. Estes 

resultados mostraram também que para reduzir a exposição a estes perigosos tóxicos, as 

políticas de qualidade do ar devem-se focar nos microambientes como os interiores, cuja 

contribuição é significativa. Tal estratégia pode levar a uma redução dos riscos para a 

população em geral, quando nos referimos a poluentes atmosféricos como o benzeno. 

 

3.3.  Aspectos históricos da pirólise analítica 

Em 1948, foi publicado o primeiro trabalho da pirólise acoplada à espectrometria de 

massas off-line (Pi-EM) de polímeros. Bradt et al. realizaram, sob vácuo, a Pi-EM on-line de 

amostras de polímeros, obtendo informações sobre suas estruturas.  Posteriormente, Davison et 

al. também divulgaram trabalhos sobre pirólise acoplada à cromatografia em fase gasosa (Pi-

CG) off-line de polímeros, demonstrando de maneira definitiva a eficiência desta técnica na 

caracterização de materiais poliméricos. Com o desenvolvimento de sistemas "on-line" de Pi-

CG, novas aplicações em análises de polímeros foram propostas simultaneamente por três 

grupos distintos de trabalhos: Lehrle e Rob,Radell e Strutz e Martin, ocorrendo, 

conseqüentemente, um aumento significativo do número de publicações nessa área. Vallmin et 

al. publicaram a primeira descrição do sistema totalmente acoplado Pi-CG-EM, usando o 

pirolisador de Ponto de Curie acoplado à cromatografia em fase gasosa e a um espectrômetro de 

massas.  Apesar do surgimento do detector de alta sensibilidade por ionização em chama (FID) 

e do acoplamento da CG à espectrometria de massas em 1965, somente em 1979, com o 

advento da coluna capilar de sílica fundida, observou-se um grande progresso no uso dessa 

técnica. Com os avanços tecnológicos de novos pirolisadores e a precisão no controle das 

condições de operação, ficou mais fácil obter dados reprodutíveis nas análises por 

pirólise. Assim, a padronização e compilação de dados em um banco, com várias amostras-

padrão são importantes para comparação interlaboratorial de dados de pirólise analítica. Tsuge 

e Ohtani realizaram uma tentativa de padronizar um banco de dados com 135 espécies de 

polímeros típicos analisados usando-se Pi-CG. Em 1992, foi publicada a versão chinesa desse 

trabalho. Um grande avanço na análise de moléculas de diferentes tipos foi alcançado desde que 



Capítulo 3. Estado da Arte                                                                                                               Tese de doutorado 

 

Ana Clea Marinho Miranda Catunda, Dezembro/2016                                                                                         94 

 

se estabeleceu o uso de uma técnica aplicada a volatilizar amostras de qualquer natureza 

acoplada a outras técnicas de separação e de identificação. De 1948 aos dias atuais, os 

acoplamentos de um sistema de degradação térmica (pirólise) a um espectrômetro de massas e a 

um cromatógrafo gasoso resultaram, respectivamente, nas técnicas conhecidas como pirólise 

acoplada à espectrometria de massas (Pi-EM) e pirólise acoplada à cromatografia em fase 

gasosa (Pi-CG). Da combinação dessas três técnicas, surgiu a pirólise acoplada à cromatografia 

em fase gasosa e à espectrometria de massas (Pi-CG-EM). Amostras que não podem ser 

analisadas por CG-EM, em virtude da sua dificuldade de volatilização, podem ser facilmente 

estudadas por pirólise analítica (SILVÉRIO; et al 2008) 
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4.  Metodologia Experimental 
 

4.1. Delineamento da pesquisa 

 

Este capítulo tem o desígnio de apresentar os procedimentos experimentais adotados 

na definição da metodologia do desenvolvimento do amostrador passivo, do processo de 

preparação do biosorvente, dos ensaios em campo e no laboratório (LabTAM-UFRN), da 

análise de COVs com ênfase no benzeno, proposto neste trabalho. 

Foram construídos amostradores passivos e preparados os biosorventes a base da 

fibra Ceiba pentandra ativada. O pedido de patente de invenção desse amostrador passivo e 

do processo de produção do biosorvente foram depositados no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) em 01/10/2015, sob o número do registro: BR1020150251807, 

pela UFRN a pedido dos pesquisadores desse projeto. Os amostradores passivos foram 

instalados em um posto revendedor de combustível no município de Natal-RN de grande 

movimentação, entre o período de outubro a novembro de 2015, em locais que possuem 

fontes significativas de poluição devido aos COVs. Também foram realizados, testes 

simuladores de atmosferas de concentrações conhecida de benzeno em laboratório, para 

avaliar a capacidade de adsorção da fibra da Ceiba pentandra ativada. Os poluentes 

monitorados foram os COVs, no posto revendedor de combustível e o benzeno nos testes de 

simulação realizado no laboratório. Neste sentido, a Figura 4.1 apresenta o delineamento das 

etapas desta pesquisa. 

 

 

Figura 4.1. Fluxograma das etapas experimentais desenvolvida nesta pesquisa. 
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4.2. Locais de estudos 

Os estudos foram realizados em dois locais apresentados a seguir: 

 A síntese e caracterização do bioadsorvente, bem como os experimentos em 

atmosfera de concentração de benzeno e análise de CG/MS, foram realizadas 

nos Labratórios de Técnologia Ambiental (LabTAM) e central analítica, 

ambos localizados no NUPPRAR, Localizados na universidade Federal do 

rio Grande do Norte. 

 Posto Revendedor de Combustíveis – PRC: localizado no bairro de Neópolis 

de Natal-RN. O PRC comercializa gasolina comum e aditivada, diesel, álcool 

etílico, além de possuir uma loja de conveniência e um setor de troca de óleo 

e filtros.  

 

4.3. A escolha do bioadsorvente 

Os frutos da Ceiba pentandra (Kapok) foram obtidos de uma árvore no Campus 

Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, localizada em 

Mossoró-RN e suas fibras foram retiradas manualmente, abrindo as cascas protetoras e 

retirando as sementes, restando apenas o conteúdo fibroso, visualmente sedoso e 

hidrofóbico. A escolha da fibra de Ceiba pentranda, surgiu a partir de pesquisas realizadas 

onde estudos recentes mostram a viabilidade da aplicação deste fibra para sorção de óleo 

principalmente por apresentar um alto teor de oleofilia e baixa hidrofilia (HORI et al., 2000; 

HUANG & LIM; 2006). No entanto o interesse da pesquisa com a fibra de Ceiba Pentranda 

como adsorvente de COVs (Compostos Oraganicos Voláteis), por ser um material de fonte 

renovável, além de ter uma importante vantagem por sua biodegradabilidade e baixa 

toxicidade. Os adsorventes de COVs que já existem no mercado nacional e internacional, 

são de custo elevado (TENAX-GR mesh = 60/80-5g= US$ 200; 1Kg de TENAX-GR =US$ 

200.000,00 esse valor corresponde a R$728.000,00; Analytical Control, S.A./ México). e 

não são biodegradáveis, sustentáveis e ambientalmente correto , enquanto que a  fibra da 

ceiba, possuem todas essas características. 

 

 

4.4.  Processo de ativação da fibra da Ceiba pentandra 

 
O biosorvente vegetal de poluentes atmosféricos denominado de fibra ativada da 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn (Kapok ou Sumaúma), foi previamente tratada através do 
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seguinte processo de ativação: a fibra da Ceiba pentandra (L) foi misturada a uma solução 

aquosa de NaCl na faixa de concentração de 6,0 %, por um período de 1,0 (uma) hora, à 

temperatura ambiente de 28 oC e, em seguida, lavada e filtrada com água deionizada até 

teste negativo do íon cloreto (Cl-). A seguir foi ativada a 105 oC  em estufa por um período 

de 24 (vinte e quatro) horas, com o objetivo de limpar as impurezas presentes na estrutura e 

poros da fibra melhorarando assim, sua capacidade de sorção do analito presente no ar 

atmosférico. No final a fibra ativada foi condicionada em um frasco para conservar as suas 

características hidrofóbicas. 

 

4.5. Caracterização do biosorvente - Fibra da Ceiba pentandra 

A caracterização da fibra da Ceiba pentandra foi realizada através das análises de 

umidade, teor de cinzas, DRX, EDS, FTIR, MEV, BET e TG/DTG. 

 

4.5.1. Umidade 

 

Seguiu-se os procedimentos descritos (ASTM – E 1756:08(2015) - Standard Test 

Method for Determination of Total Solids in Biomass, do qual adotou-se o método 

gravimétrico para análise de umidade por aquecimento em estufa (Quimis) a 105 ºC por 24 

horas e pesagem de + 0,5 g da fibra da Ceiba pentandra natural e ativada em balança 

analítica (Modelo Ay220 Shimadzu + 0,0001g) até peso constante. O percentual de umidade 

foi calculado pela seguinte Equação 4: 

 

%umidade = [( Peso úmido – Peso seco) / Peso úmido ] x 100                              (4) 

 

4.5.2. Teor de cinzas 

Seguiu-se os procedimentos descritos no (ASTM – E 1755:01(2015) Standard Test 

Method for Ash in Biomass , do qual adotou-se o, método gravimétrico para análise de 

cinzas por aquecimento a 650 ºC a 10 oC/min. por 3 horas em mufla (EDG 3000) e pesagem 

de + 0,5 g da fibra da Ceiba pentandra até peso constante em balança analítica. O percentual 

foi calculado pela seguinte Equação 5: 

%cinza = (Peso cinza / Peso seco) x 100                                                    (5) 
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4.5.3. Difração de Raios-X (DRX) 

 

Esta técnica de análise foi utilizada para obter informações sobre as características 

cristalinas da fibra da Ceiba pentandra. As análises de difratograma de raios-X (DRX) 

foram realizadas no NUPPRAR, e foram obtidas pelo método do pó (SETTLE, 1997), em 

um Difratômetro da Shimadzu, modelo XRD-7000, a uma tensão de 30 kV, corrente de 30 

mA e radiação monocromática de cobre (K-) (λ = 1,5406 Å). Os dados foram coletados na 

faixa de 2θ de 1o a 80o, e passo de 0,02o. 

Os resultados obtidos na análise de DRX foram utilizados na determinação do cálculo 

do percentual de celulose cristalina. O método de cálculo foi desenvolvido por Segal et al. 

(1959) no qual o percentual de celulose cristalina (%C) é determinada pela diferença da 

intensidade entre o pico de maior intensidade (Ic+a) e o pico de menor intensidade (Ia), 

sendo o pico de maior intensidade o pico cristalino e o de menor a porção amorfa, seguindo 

a Equação (6) (HENG & KOO,2001; WANG et al., 2006; GÜMÜŞKAYA & USTA, 2006):  

 

                                                     

                                                     (6) 

                                                            

Os planos cristalinos da unidade espacial da celulose são representados por picos de 

diferentes intensidades no difratograma de Raios-X (Figura 4.2). A celulose tipo I apresenta 

difrações próximas aos seguintes ângulos de difração 2θ: 23º (plano 002), 21º (plano 021), 

17º (plano 101) e 15º (plano 101). Para a celulose II: 23º (plano 002) e 20º (plano 101) e 13º 

(plano 101), que muitas vezes pode ficar obscura devido ao ruído. O erro da técnica para 

mensuração da cristalinidade da celulose gira em torno de 9% (TASKER et al. 1994). A 

Tabela 4.1 apresenta os ângulos de difração de celuloses do tipo I, II, III e IV. 

 

Fonte: Bansal, 2010. 

Figura 4.2. Raios-X de amostra de celulose demonstrando os planos cristalinos. 
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Tabela 4.1. Ângulos difração de celulose I, II, III E IV. 

 

 Plano Cristalino 2θ  (º) 

 101 10 1 021 002 040 

Celulose I 14.7 16.6 20.6 22.5 34.7 

Celulose II 12.3 20.1 - 21.9 34.7 

Celulose IIII 11.7 20.7 - 20.7 - 

Celulose IIIII 12.1 20.6 - 20.6 - 

Celulose IVI 15.6 15.6 - 22.2 - 

Celulose IVII 15.6 15.6 20.2 22.5 - 

 Fonte: Ford et al., 2010. 

 

 

 

4.5.4. Espectroscopia dispersiva de energia (EDS) 

 

A Espectroscopia Dispersiva de Energia - EDS foi utilizada para obter a composição 

química qualitativa e semi-quantitativa da fibra da Ceiba pentandra. As análises foram 

realizadas no Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais do Departamento de 

Engenharia de Materiais – DEMat da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em um 

espectrômetro dispersiva de energia: Modelo Swift ED3000 e Fabricante: Oxford 

Instruments. 

 

 4.5.5. Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

- FTIR 

 

Os espectros de infravermelho foram obtidos num espectrômetro da Shimadzu, 

modelo IR Prestige-21 usando pastilhas de brometo de potássio (KBr), na faixa de 4.000 – 

400 cm-1. As pastilhas foram preparadas pela mistura de aproximadamente 0,7 mg de 

amostra com uma quantidade suficiente de KBr para se atingir a concentração de 1% em 

massa. Com base na análise de espectroscopia na região do infravermelho é possível 

identificar as principais bandas características da estrutura mesoporosa, os estiramentos e 

deformações referentes aos grupos funcionais orgânicos presente na estrutura. Obtiveram-se 

os espectros de duas amostras da fibra da Ceiba petandra, sendo uma natural e outra ativada, 
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usando o método da pastilha em brometo de potássio, tendo-se registrado as bandas 

características dos referidos compostos, à temperatura ambiente, e de comprimento de onda 

entre 4.000 e 400 cm-1. 

 

4.5.6. Microscopia eletrônica de varredura – MEV 

 

As microscopias eletrônicas de varredura foram obtidas utilizando os equipamentos 

da marca SHIMADZU, modelo SSX-550 – UFRN, como também, um microscópio 

eletrônico de varredura (MEV), Modelo: MIRA 3 FEG-SEM, Fabricante: Tescan - UERN. 

A norma utilizada na metodologia foi ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. Com o objetivo de 

analisar a influência da superfície e da seção transversal das fibras na sorção de COVs, 

utilizou-se a técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), realizadas no 

NUPPRAR/UFRN, DEMat/UFRN e LAMEV/UERN. Estes microscópios são capazes 

de produzir imagens de altas ampliação e resolução. 

As amostras da fibra da Ceiba pentandra, foram fixadas em folha de carbono 

recobertas com ouro. As análises foram realizadas no NUPPRAR - Núcleo de 

Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e Resíduos, no Departamento de 

Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e no 

Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura – LAMEV da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte. Foram obtidas micrografias com aumento de 24X a 98.900X para a 

fibra da Ceiba pentandra natural e ativada. 

 

4.5.7. Análise termogravimétrica (TG/DTG) 

 

As análises de TG/DTG da Ceiba pentandra natural foram realizadas no NUPPRAR na 

UFRN. O equipamento foi um analisador termogravimétrico, modelo: SDTQ600 da TA 

Instruments, nas seguintes condições de ensaio, vazão do gás de purga de 100mL/min; a 

razão de aquecimento de 10ºC/min; a faixa de temperatura de 30ºC a 650ºC em Atmosfera 

de Nitrogênio. 

Em todas as análises foram utilizados cadinhos de alumina e uma amostra de 

aproximadamente 10 mg depositada em um porta amostra de platina. As curvas DTG foram 

obtidas calculando-se a derivada primeira das curvas TG. 
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4.5.8. Área Espécifica - BET  

 

A área superficial específica para as amostras da fibra da Ceiba pentandra foi obtida em 

equipamento da marca Micrometrics modelo ASAP 2020. Primeiramente, cerca de 1 grama 

de amostra foi aquecido à temperatura de 300 oC a 10 oC .min-1, para eliminação de umidade 

e, posteriormente, foi submetido ao procedimento de degaseificação sob vácuo utilizando 

nitrogênio a 77 K como adsortivo. As análises de BET (área superficial) foram realizadas no 

Laboratório de Análises Magnéticas e Óticas (LAMOp) da UERN. 

As isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 77 K foram obtidas utilizando equipamento 

ASAP 2020 (Micromeritics) e submetidas à análise nos modelos de Brunauer, Emmett e 

Teller (BET) e de Barrett, Joyner e Halenda (BJH), para cálculo da superfície específica e 

para distribuição de poros, respectivamente (BRUNAUER et al.,1938; BARRETT et al., 

1951).    

 

4.6. Condições climáticas 

 

As condições climáticas da cidade de Natal-RN, durante o período de 27/10/2015 a 

03/11/2015, foram adquiridas da Estação Automática de Natal-RN (A304), através do site: 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_auto_graf, 

acessado em 12/11/2015 do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), pertencente ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo Federal do Brasil. Essas 

condições climáticas são importantes, pois podem afetar e influenciar diretamente os 

sistemas de amostragem passiva, devido aos fatores ambientais: temperatura, umidade 

relativa do ar, direção e velocidade do vento, pressão atmosférica, precipitação, entre outras 

variáveis. 

  

4.7. Preparo dos amostradores passivos 

 

 Os amostradores passivos de Technyl (marca registrada da Rhodia) foram montados 

conforme a Figura 4.3. O biosorvente Ceiba pentandra, foi acomodado no amostrador 

passivo no interior da câmara de armazenamento do biosorvente (item 7 da Figura 4.3), 

formando um leito de 5 mm dentro do amostrador passivo, que possui 7,011 cm de 

comprimento, diâmetro interno de 1,592 cm, diâmetro externo de 2,520 cm, espessura da 

parede do tubo de 0,465 cm, e área de seção de 1,99 cm2. A quantidade de sólido 

adsorvente não é decisivo na amostragem passiva, uma vez que os compostos ficam 
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retidos no primeiros milímetros do leito de adsorção. Uma quantidade de 200 mg de 

adsorvente foi utilizada por Nielsen et al. (1997) no monitoramento de BTEX, sendo esta 

quantidade utilizada nos experimentos dessa pesquisa. 

 O adsorvente e / o u  s o r v en t e  ( b i o s o r v en t e )  escolhido para amostragem 

passiva do COVs foi a Ceiba pentandra ativada, que possui um diâmetro e comprimento 

de 20 - 43 μm e 10 - 35 mm respectivamente, sendo estas características recomendadas pelo 

método TO - 17 da EPA de 1999. Este adsorvente possui um caráter hidrofóbico e estrutura 

mesoporosa, permitindo uma dessorção térmica e/ou química eficiente. 

 

Fonte: Patente BR1020150251807 (2015). 

Figura 4.3. Amostrador passivo de poluentes atmosféricos. 

 

 

 

4.7.1. Condicionamento do biosorvente Ceiba pentandra 

 

 Antes da preparação do leito biosorvente no amostrador passivo, foi necessário uma 

termodessorção do biosorvente em condições de aquecimento a 105 + 5 oC por um período 

de 24 horas em estufa, para se evitar contaminação do biosorvente.  

 

4.7.2. Armazenamento dos amostradores passivos e biosorventes 

  

 Após a amostragem de campo, cada amostrador passivo, juntamente com o 

biosorvente (fibra da Ceiba pentandra ativada) foi envolvido com um saco plástico e 

fechado para se evitar contaminação, (PENG & BATTERMAN, 2000). As amostras eram 

mantidas em recipiente de vidro limpo e selado com filme plástico (WU et al., 2003). Um 

amostrador passivo com a fibra foi utilizado como branco, esse branco não foi exposto a 
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contaminação por COVs, nos experimentos realizados. Os amostradores passivos foram 

mantidos fechados e refrigerados a 4 oC durante o transporte e armazenamento.  Em 

campo, estes amostradores foram destampados, e retampados logo em seguida ao período 

de amostragem. Após a retirada dos amostradores do local, os amostradores passivos foram 

condicionados seguindo o método proposto por WANIA et al (2003), em que foram 

refrigerados para transporte ao laboratório de análises  

 

4.7.3. Determinação da taxa de amostragem passiva 

 

 A taxa de amostragem passiva pode ser determinada teoricamente e 

experimentalmente. Segundo o PerkinElmer Thermal Desorption Data Sheet nº 11, as 

taxas de amostragem ideais ou teóricas podem ser calculadas em mL.min
-1 

(Um) e 

ng.ppm
-1

.min
-1 

(Up) utilizando as Equações 7 e 8 respectivamente: 

 

 

(7) 

 

(8) 

   Onde: 

Dar = coeficiente de difusão do composto no ar (cm
2
.s

-1
); 

A = área da seção transversal do percurso de difusão(cm
2
); 

 Z = comprimento do percurso de difusão do tubo (cm); 

PM = peso molecular do composto (g). 

 

 Os coeficientes de difusão (Dar) dos compostos estudados podem ser calculados ou 

encontrados na literatura (LUGG, 1968). Fuller (1966 SCHWARZENBACH et al. 1993) 

sugere o cálculo desse coeficiente através da Equação 9: 

 

 

(9) 
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    Onde: 

Dar   = coeficiente de difusão do composto no ar (cm
2
.s

-1
)  

T = temperatura absoluta (K)  

m =  massa molecular do composto orgânico (g.mol
-1

)  

mar   =  massa molecular médio do ar (28,97  g.mol
-1

) 

P = pressão da fase gasosa (atm) 

V
ar 

= Volume molar médio dos gases no ar: ~ 20,1 cm
3
.mol

-1 

              V    = Volume molar do composto de interesse (cm
3
.mol

-1
). 

 

O cálculo de   V é feito através da razão entre a massa molecular e a densidade líquida do 

composto ou através da soma dos volumes de contribuição dos elementos do composto orgânico 

(Tabela 4.2) baseados na estrutura química do composto: 

 

Tabela 4.2. Estimativa dos coeficientes de difusão volumétrica de moléculas orgânicas. 

 

Elemento Volume de contribuição 

(cm3.mol-1) 
Carbono 16,5 

Hidrogênio 2,0 

Oxigênio 5,5 

Nitrogênio 5,7 

Cloro 19,5 

Enxofre 17,0 

Anéis aromáticos -20,0 

Fonte: Adaptado de Fuller (1966) apud Schwarzenbach et al. (1993). 

 

 

 Com o uso da Equação 9 e o conhecimento dos volumes de contribuição dos elementos 

em compostos orgânicos, foram obtidos os valores de difusão no ar de 0,0905 cm
2
.seg

-1 
para 

o benzeno, 0,0797 cm
2
.seg

-1 
para o tolueno e de 0,075 cm

2
.seg

-1 
para os compostos 

etilbenzeno e os três isômeros do xileno. 

 Lugg (1968) obteve experimentalmente os valores dos coeficientes de 147 compostos 

orgânicos a 1 atm (760 mmHg) e 25ºC, inclusive para os BTEX, mostrados na Tabela 4.3: 
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Tabela 4.3. Coeficientes de difusão experimentais para os BTEX. 

 

Compostos 

 

Média do experimento (cm
2
.seg

-1
) 

 

 

(cm2.seg-1) 

Desvio padrão 

Benzeno 0,0932 0,149 

Tolueno 0,0849 0,114 

Etilbenzeno 0,0755 0,076 

o-xileno 0,0727 0,036 

m-xileno 0,0688 0,101 

p-xileno 0,0670 0,040 

 Fonte: Adaptado por  Lugg (1968). 

 

 Valores teóricos dos coeficientes de difusão, podem ser utilizados apenas em casos que os 

coeficientes de difusão não forem encontrados na literatura. 

 

4.8. Estudos experimentais de sorção do benzeno e outros COVs 

 

Os estudos experimentais foram conduzidos em duas etapas descritas a seguir: Para um 

melhor entendimento dos trabalhos realizados no laboratório de pesquisa do LabTAM-UFRN e 

em campo (posto revendedor de combustíveis). 

 

4.8.1. Estudos no laboratório 

 

Os estudos realizados no laboratório de pesquisa do LabTAM-UFRN foram divididos em 

duas etapas.  

Primeira etapa: foram realizadas experimento em atmosferas previamente estabelecidas, 

que pudessem simular situações reais de poluição de benzeno descritas na literatura. Essas 

concentrações atualmente nos diversos países pesquisados estão na faixa de 0 a 3.000 µm/m3 ou 

0 a 1.000 ppb de benzeno. Os experimentos foram preparados em frascos de vidro de volume de 

40 mL com tampa hermética (Figura 4.4), onde foram adicionados 2 mL das soluções 

previamente preparadas de padrões de solução de benzeno em metanol, nas seguintes 

concentrações: 100 ppb (319,27 µm/m3), 250 ppb (798,18 µm/m3), 500 ppb (1.596,36 µm/m3), 

750 ppb (2.394,54 µm/m3) e 1.000 ppb (3.192,72 µm/m3). Foi realizado também um experimento 

utilizando essa mesma metodologia, porém, substituindo a solução de benzeno por gasolina 

comercial. Em seguida foram adicionadas e fixadas, na tampa do frasco 0,05 g de fibra de Ceiba 
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pentandra ativada. O experimento foi conduzido a temperatura ambiente de 28 oC em capela por 

24 horas. Após esse período as fibras de Ceiba pentandra, foram retiradas dos frascos e 

encaminhadas para análise no CGMS, utilizando o método previamente estabelecido da pirólise.  

 

 

Fonte: Próprio autor (2015). 

Figura 4.4. Frascos de vidro de 40 mL utilizado para experimento de simulação de poluição de 

benzeno no ar. 

 

 

Segunda etapa: Em um frasco de vidro de volume de 1.000 mL foi inserido no seu gargalo à 

montagem do amostrador passivo (Figura 4.5), com o objetivo de se avaliar a capacidade do 

biosorvente de capturar e adsorver o benzeno, presente na atmosfera simulada no interior desse 

frasco. Foi adicionado 4 mL ao frasco da solução previamente preparada do padrão de benzeno 

em metanol, na seguinte concentração de 750 ppb (2.394,54 µm/m3), correspondendo a 3,0 µg de 

benzeno puro. Em seguida foi fixado o amostrador passivo contendo 0,2 g de fibra de Ceiba 

pentandra ativada. O experimento foi conduzido a temperatura ambiente de 28 oC em capela por 

24 horas. Após esse período a fibra de Ceiba pentandra foi retirada do frasco e encaminhada para 

análise no CGMS, utilizando o método previamente estabelecido da pirólise. 
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Fonte: Próprio autor (2015). 

Figura 4.5. Simulação de atmosfera contaminada com 750 ppb de benzeno em metanol com o 

amostrador passivo instalado no frasco de 1.000 mL. 

 

 

 

4.8.2. Estudos no campo 

Os estudos realizados em campo ocorreram no período de 27/10/2015 a 03/11/2015, em um 

posto revendedor de combustíveis, localizado em Neópolis – Natal-RN. O experimento foi 

conduzido utilizando a seguinte metodologia: Os amostradores passivos previamente preparados 

Figura 4.6) com 0,2 g (200 mg) de fibra de Ceiba pentandra ativada, no laboratório de pesquisa 

do LABTAM-UFRN, foram acondicionados em sacos plásticos e fechado para se evitar 

contaminação dos mesmos (Figura 4.7). Um amostrador passivo foi deixado no laboratório para 

servir de branco para esse estudo. Os demais amostradores passivos, foram levados para o local 

do experimento em campo. Os amostradores passivos foram fixados nas bombas de combustível 

do posto a uma altura de aproximadamente 1,5 m (Figura 4.8), que é a altura recomendada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal do Brasil, para estudos que envolvem a 

saúde ocupacional dos trabalhadores dessa atividade comercial, incluídos no Programa de 

Prevenção à Exposição Ocupacional ao Benzeno (PPEOB).  

 

 

Amostrador Passivo 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDkQFjAFahUKEwi-nL3ym6LIAhUGdD4KHU_dBeo&url=http%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2FAntonioFernandoNavarro%2Fprograma-de-preveno-exposio-ocupacional-ao-benzeno&usg=AFQjCNGj-8Wk_1IW3SvoATln-fawmRZx7Q&sig2=SVI30MEJjsJrc0k_SnEYVw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDkQFjAFahUKEwi-nL3ym6LIAhUGdD4KHU_dBeo&url=http%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2FAntonioFernandoNavarro%2Fprograma-de-preveno-exposio-ocupacional-ao-benzeno&usg=AFQjCNGj-8Wk_1IW3SvoATln-fawmRZx7Q&sig2=SVI30MEJjsJrc0k_SnEYVw
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

Fonte: Próprio autor (2015). 

Figura 4.6. Preparação no laboratório dos amostradores passivos. Fibra da Ceiba pentandra 

sendo posicionada no interior do amostrador passivo: a); b); c); d); e) e f). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2015). 

Figura 4.7. Amostradores passivos acondicionados em sacos plásticos. 
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Fonte: Próprio autor (2015). 

Figura 4.8. Amostradores passivos fixados nas bombas de combustíveis do posto revendedor. 

 

 

Por um período de 8 (oito) dias, os amamostradores foram mantidos fixados nas bombas 

de combustível, após esse período os amostradores contendo fibras da Ceiba pentandra 

(biosorvente), foram transportados para o laboratório de pesquisa na UFRN (LabTAM). No 

laboratório, os bioadsorventes foram retirados dos amostradores e encaminhadas para análise no 

equipamento CG-MS, utilizando o método previamente estabelecido da pirólise para análise de 

COVs. 

 

 

  4.9. Análise do benzeno e outros COVs por CGMS  

 

No estudo foram adotados dois métodos cromatográficos diferenciados, para análise dos 

COVs. O método 1, foi configurado para permitir a separação cromatográfica dos COVs em um. 

O método 1 foi adotado nos ensaios de controle de qualidade dos padrões, cujas análises foram 

feitas por injeções líquidas. O método 2 foi desenvolvido também, para permitir a separação 

cromatográfica dos COVs em um curto tempo de análise, para a pirólise da fibra da Ceiba 

pentandra adsorvida com COVs. 

As condições operacionais do cromatógrafo gasoso, configuradas para injeção líquida e 

via pirólise da fibra da Ceiba pentandra adsorvida com COVs estão descritas a seguir. 
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4.9.1. Determinação quantitativa de benzeno 

A concentração de benzeno sorvida pela fibra foi determinada através da cromatografia   gás 

acoplado ao espectrômetro de massas VARIAN. Foram utilizados dois métodos de extração do 

benzeno e COVs da fibra: extração química e dessorção térmica. 

Na extração química foram utilizados os solventes diclometano (99% VETEC) e metanol 

(99% VETEC), segundo a metodologia descrita por BUCZYNSKA et al., (2009), a fibra foi 

inserida em 10mL do solvente, submetida a agitação por 30min, seguido de repouso por 30min, 

em seguida o extrato liquido foi analisado por cromatografia a gás. 

Na dessorção térmica, a fibra foi submetida a pirólise rápida à 250ºC em micropirolisador Py 

5200 HP-R, acoplado ao CG-MS. 

As análises cromatográficas foram realizadas no cromatografo a gás 3900 e identificação dos 

analitos no espectometro de massa MS 2100 da VARIAN. A separação dos analitos foi realizada 

pela coluna cromatográfica ZB-5ms (60m x 0,25mm x 0,1 μm), com programação de 

temperatura: 30ºC por 2min, aquecimento a 10ºC/min até 160ºC, permanecendo nesta 

temperatura de 15 a 25 min. As amostras líquidas obtidas pelo método de extração química, 

foram injetadas no modo splitess utilizando o volume de 1,5 μL. As amostras extraídas por 

dessorção térmica foram injetas automaticamente após a pirólise, utilizando o modo   Split 1/30. 

A temperatura do injetor de 200ºC e o fluxo da coluna de 1mL/min de He foram mantidas em 

tods as análises.  

 

4.10. Soluções e reagentes 

 

 Os compostos benzeno, diclorometano e metanol foram adquiridos da Vetec®, todos 

com pureza ≥99,9%. O metanol e o diclometano, foram utilizados como solvente por 

possuirem caráter polar, não interferindo em análises através de CG-EM segundo Hollender 

et al. (2002).  

  Foram preparadas soluções padrões de benzeno em metanol e benzeno em diclorometano 

nas concentrações de 100, 250, 500, 750 e 1.000 ppb, a partir do benzeno puro, que também 

foram utilizadas na preparação das curvas padrão e nos testes de simulação das atmosferas 

contaminadas por benzeno. A escolha do benzeno se deu em virtude do mesmo apresentar alto 

risco e toxidade e ser um produto químico considerado pela Organização Mundial de Saúde 

como cancerígeno (WHO, 1983).  
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4.11. Curva padrão do benzeno e diclorometano realizadas no CGMS 

 

Os padrões das soluções de benzeno em metanol ou diclorometano foram injetados 1,5 μL 

no cromatógrafo em triplicata (micro-seringa gaslitgh de 10 μL calibrada da Hamilton®) 

acoplado ao CG/MS configurado de acordo com o método 1 e 2. Com os resultados das áreas foi 

possível elaborar a curva padrão para o benzeno em metanol ou em diclorometano, através da 

metodologia da correlação e regressão linear Pearson (STANTON, 2001).  

 

4.12. Concentração atmosférica do benzeno 

 

 Com o conhecimento da massa adsorvida do analito no adsorvente e as taxas de 

amostragem (Um e Up), pode-se calcular a concentração do composto no ar em mg.m
-3 

e 

ppm através das Equações 3 , 7 , 8 , 10 e 11 respectivamente (PerkinElmer Thermal 

Desorption Data Sheet nº 11): 

 

 

 

 

(10) 

 

 

(11) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Resultados e Discussões 
 

 

 

 

 

 



Capítulo 5. Resultados e discussões                                                                                          Tese de doutorado 

Ana Clea Marinho Miranda Catunda, Dezembro/2016                                                                                      114 

 

5.  Resultados e Discussões 
 

A seguir apresentamos a caracterização físico- química do biosorvente – Ceiba pentandra. 

 

5.1.  Análise da umidade e teor de cinzas 

 

O teor de umidade da fibra da Ceiba pentandra - natural e ativada - (Figura 5.1) e cinzas 

(natural) e estão listados na Tabela 5.1. 

 

 

Figura 5.1. Fruto da Ceiba pentandra – Fibra e semente. 

 

 

Tabela 5.1. Teor de umidade e cinzas da fibra da Ceiba pentandra. 

 

Fibra da Ceiba pentandra Umidade (%) Cinzas (%) 

Natural 7,65 1,01 

Ativada 2,43 ND 

*ND= Não Determinado 

 

Hori et al. (2000) reportou valores para o teor de cinzas de fibras provenientes das 

Filipinas de 0,8% e do Vietinan de 0,5%. A fibra da Ceiba pentandra apresentou numa 

atmosfera de 70% de umidade relativa do ar, um percentual de cinzas de 1,01 e de umidade de 

7,65%, portanto, muito próximo ao que encontramos na fibra da Ceiba pentandra proveniente 

da cidade de Mossoró-RN.  
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5.2.  Analise do DRX e do índice de cristalinidade 

 

A fibra da Ceiba pentandra apresentou o difratograma ilustrado na Figura 5.2, onde foi 

verificado o índice de cristalinidade característicos dos materiais celulósicos no percentual de 

36,15%. Também outros autores como Wang et al. (2012), encontraram resultados 

semelhantes no valor de 35,34%, para o índice de cristalinidade da fibra da Ceiba pentandra 

proveniente de Shanghai Pan-Da Co. Ltd., China. As intensidades dos picos cristalinos e do 

halo amorfo foram obtidas através da Figura 5.2. Pode ser observado também nesta figura, 

que o gráfico da fibra da Ceiba pentandra natural, é característico de celulose tipo I, onde o 

halo amorfo e o pico cristalino ficam situados entre os ângulos 18º≤2θ≤19º e 22º ≤2θ≤23º, 

respectivamente. 

 

Figura 5.2. Difratograma da fibra da Ceiba pentandra natural. 

 

 

5.3.  Espectroscopia dispersiva de energia - EDS 

 

A figura 5.3 apresenta os resultados semiquantitativos de elementos químicos no EDS 

para as diversas amostras da fibra da Ceiba pentandra: natural, ativada, calcinada a 280 

oC e a 500 oC. 

  Na figura 5.3 verificam-se a presença de potássio, cálcio, silício, sódio, ferro, 

alumínio, enxofre, fósforo, manganês e magnésio, todos na forma de óxidos. O percentual 

de óxidos de potássio, cálcio e silício nas amostras da fibra da Ceiba pentandra natural, 

ativada e calcinadas a 280 oC e a 500 oC variaram de forma expressiva, e mas 

significativamente entre as amostras calcinadas e não calcinadas, a fibra da Ceiba 
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pentandra é constituída em cerca de 53,40 + 0,23% de celulose (HORI et al.,2000), sendo 

a parte restante constituída por lignina, m-celulose e ceras, gorduras ou minerais. Os 

óxidos mais significativos em todas as amostras foram os seguintes: potássio e cálcio. 

Verificou-se que o óxido de sílica está presente em maior quantidade nas amostras da 

fibra natural e ativada, conforme apresentado na Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3. Análise por EDS nas amostras da fibra da Ceiba pentandra. 

 

 

5.4. Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier - 

FTIR 

 

A importância de se entender bandas características dessa análise apresentada na 

Tabela 5.2, vem do fato que após a fibra da Ceiba pentandra ser ativada, se pretende 

encontrar as variações que possam ocorrer em regiões das bandas mais ou menos pré-

definidas, para facilitar o entendimento através de comparações, entre a fibra da Ceiba 

pentandra natural e a ativada. 
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Tabela 5.2. Resumo das principais bandas de FTIR (cm-1). 

 

Fibra da Ceiba 

Pentranda 

 

Atribuição do Picoa 

 

Descriçãob 

 

3358 Alongamento O-H Grupo OH  

 

2918 

C-H alongamento dos alifaticos 

(=CH2 and −CH3) 
- 

 
Simétrica C-H e assimétrica 

alongamento 

 

- 

 Estiramento C-H - 

2300 Estiramento do O=C=O               Grupo CO2 

2122 Alongamento C-O- C 

 

Ligação de  β-glucósidio 

1737 Alongamento C = O 
 

Hemicelulose 
 

1646 Deformação O-H H2O 

1424 Deformação C-H Celulose e lignina 

1374 Deformação C-H 

 

Celulose, hemicelulose e 

lignina 

1333 Em plano de deformação O-H Celulose 

 
1249 Alongamento C-O 

 

Hemicelulose e lignina 

 

1162 C-O-C assimétrica e alongamento 
Celulose, hemicelulose e 

lignina 

1057 Alongamento C-O 

 

A hemicelulose e lignina 

 

900 

Alongamento do Anel de glicose 

com deformação C1-H 

Hemicelulose, cellulose e 

ligação glicosídeo β- 

614 Flexão C-OH 

 
---- 

a,b Baseado na discussão por Rosa et al. (2010), Guimarães et al. (2009), Rengasamy et al. (2011), 

Mwaikambo & Ansell (2002), Abdullah et al. (2010). 

 

 

 

A figura 5.4 a seguir apresenta o FTIR realizado para a fibra da Ceiba pentandra 

natural e ativada. 
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Figura 5.4. FTIR da fibra da Ceiba pentandra natural e ativada – Mossoró-RN. 

 

Esta análise do FTIR (Figura 5.4) realizado na fibra da Ceiba pentandra natural e 

ativada relatam semelhanças nos espectros estudados por Dramam et al. (2014). O 

tratamento de ativação da fibra da Ceiba pentandra foi realizada para remover parte da 

superfície cerosa das fibras de sumaúma. Os aumentos na intensidade de bandas a 1.750 e 

1.250 cm-1, estão correlacionados com a presença do grupo carbonilo (C = O) das ligações 

de éster, onde foram observadas. Estas observações sugerem a possibilidade de remoção de 

parte da cera da superfície da fibra de sumaúma. Portando, podemos observar o aumento da 

intensidade de transmitância (%), para a fibra da Ceiba pentandra ativada quando 

comparada a natural, comprovando assim, a eficiência do processo de ativação da fibra, com 

o objetivo de transformá-la em um material com características melhoradas para realizar a 

sorção de vapores de COVs na sua estrutura hidrofóbica. Estes espectros de FTIR foram 

semelhantes aos relatados anteriormente por Abdullah et al. (2010) e Dramam et al. (2014). 

Na Figura 5.4, também pode verificar que os espectros de FTIR de fibra de sumaúma 

ativada e natural têm as mesmas bandas do espectro de absorção características, tais como o 

pico de absorção característico de celulose perto de 3.417 cm-1 (alongamento O-H), o pico 

de celulose aglomerado perto 1.060 cm-1 na área da impressão digital, e o pico perto de 

2.917 cm-1 (estiramento da ligação de C-H), e a 1.730 cm-1 que estão correlacionados com a 

presença do grupo carbonilo (C = O) das ligações de éster, conforme encontrado nos estudos 

de Oh et al. (2005) e Liu & Wang (2011). 

 



Capítulo 5. Resultados e discussões                                                                                          Tese de doutorado 

Ana Clea Marinho Miranda Catunda, Dezembro/2016                                                                                      119 

 

5.5.  Microscopia eletrônica de varredura – MEV 

 

As micrografias das fibras da Ceiba pentandra natural, ativada, calcinada a 280 oC e 500 

oC, são mostradas na Figura 5.5. A aparência de seda e superfície lisa e brilhosa pode ser 

visto na fibra da Ceiba pentranda natural (Figuras 5.5c, 5.5e), isso se deve ao recobrimento 

da fibra por meio de uma fina película de ceras.  A Figura 5.5m (natural) apresenta na sua 

estrutura superficial impurezas, enquanto que a Figura 5.5n (ativada) apresenta um aspecto 

de superfície mais límpida. As fibras calcinadas a 280 oC (Figura 5.5k) mantiveram-se sem 

alteração na sua estrutura mesotubular para temperatura de calcinação de 280 oC, mas 

quando submetidas a temperatura de calcinação de 500 oC (Figuras 5.5l e 5.5o) a estrutura 

mesotubular foi mantida, porém, com uma aparência de material em cinzas. Este resultado 

foi semelhante a um estudo anterior realizado por outros pesquisadores (ABDULLAH et al. 

2010). As imagens das micrografias da fibra da Ceiba pentandra da Figura 5.6e, com 

aumento de 4.090x, mostra uma estrutura de superfície lisa, mas quando se aumenta essa 

resolução para 30.500x (Figura 5.5f), 67.800x (Figura 5.5g) e 98.800x (Figura 5.5h), essa 

estrutura lisa, passa a ser vista com maiores detalhes, onde é revelada uma superfície rugosa, 

que nos leva a inferir que existem espaços vazios entre essas rugosidades, com aberturas de 

20 a 30 nm, portanto, suficientes para passagem por exemplo de estruturas moleculares 

como a molécula do benzeno que tem um diâmetro critico molecular de 5,8 Å (0,58 nm). As 

figuras 5.5j e 5.5i mostram a seção transversal da fibra da Ceiba pentandra, com um 

diâmetro interno aproximado de 20 μm e espessura de parede de 1 μm.  

 

 
a) 24x 

 
b) 141x 

 
c) 724x 
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d) 352x 

 
e) 4.090x 

 
f) 30.500x 

 
g) 67.800x 

 
h) 98.900x 

 
i) 700x 

 
j) 1.500x 

 
k) 3.000x - Calcinada a 

280 oC 

 
l) 4.000x - Calcinada a 

500 oC 

 
m) 3.000x - Fibra Natural 

 

 
n) 3.000x - Fibra Ativada 

 

 
o) 1.500x - Calcinada a 

500 oC 

 

Figura 5.5. Imagens de MEV das amostras da fibra de Ceiba pentandra natural, ativada e 

calcinada a 280oC e 580oC. 
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5.6.  Análise termogravimétrica – TG/DTG 

 

  

         A Figura 5.6 apresenta as curvas do termograma TG e a correspondente DTG da fibra 

da Ceiba pentandra natural. Podemos verificar que entre 30 oC e 100 oC, ocorreu uma perda 

de massa de aproximadamente 7,5 %, referente a água de adsorção e alguns orgânicos voláteis 

presentes na fibra, estando portanto, bem próximo dos 7,65% do observado no experimento 

de teor de umidade realizado na estufa a 105 oC dessa pesquisa. Também observamos que 

entre 250 oC e 350 oC, foi descrito como sendo a degradação térmica das hemiceluloses em 

atmosfera inerte. A altas temperaturas na faixa de 400 oC a 550 oC foram normalmente 

atribuídos para a degradação da lignina (YAO et al., 2008). A degradação térmica da celulose 

na faixa de 300 oC a 350 oC é também mostrada para a fibra da Ceiba pentandra natural. 

Como sua degradação ocorre a partir de 250 oC, elas podem ser usadas em matrizes cuja 

temperatura de processamento seja menor que 250 oC. 

 

 

 

Figura 5.6. Termograma (TG/DTG) da fibra da Ceiba pentandra natural. 

 

 

5.7.  Análise de área superficial - BET 

 

Essa análise tem como objetivo de verificar que o tipo de isoterma é função do efeito do 

tamanho do poro sobre o fenômeno de adsorção. De acordo com as curvas conhecidas, foi 
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estabelecida uma classificação dos poros em função de seu diâmetro (Tabela5.3), já que este é 

seu principal parâmetro dimensional (GREGG & SING, 1982). 

 

 

Tabela 5.3. Classificação dos poros segundo seu diâmetro. 

 

Classificação Diâmetro (Å) 

Microporo Ø < 20 

Mesoporo 20 < Ø < 500 

Macroporo Ø > 500 

 

 

 

O formato da isoterma é função do tipo de porosidade do sólido. Várias são as formas 

de isotermas conhecidas até hoje, porém, todas são variações de seis tipos principais. Os cinco 

primeiros tipos foram primeiramente sugeridos por Brunauer em 1938, sendo o sexto tipo 

proposto mais tarde. A Figura 8 mostra os seis tipos de isotermas. 

 

  

Figura 5.7. Tipos de isotermas de adsorção-dessorção (RUTHVEN, 1984). 

 

 

 

A tabela 5.4 apresenta os parâmetros de adsorção da fibra da Ceiba pentandra natural. 

A área superficial especifica foi determinada de acordo com método Brunauer-Emmett-Teller 

(BET) e a distribuição dos poros pelo algoritmo de Barrett–Joyner–Halenda (BJH).  



Capítulo 5. Resultados e discussões                                                                                          Tese de doutorado 

Ana Clea Marinho Miranda Catunda, Dezembro/2016                                                                                      123 

 

As isotermas de adsorção e dessorção de N2 e a distribuição de diâmetro dos poros da 

fibra da Ceiba pentandra natural, estão representadas na Figura 5.8.    

A amostra da fibra da Ceiba pentandra representada na Figura 5.17a apresenta 

isotermas tipo V, típicas de materiais mesoporosos de acordo com a classificação da IUPAC 

(IUPAC,1985). Foi observado uma histerese na amostra que são típicas da adsorção de 

materiais mesoporosos com condensação capilar (AN et al., 2010). O loop de histerese pode 

ser observado em P/P0 = 0,1 - 0,9. Esses resultados estão de acordo com estudos anteriores 

(DONOHUE et al., 1998).  

Nas isotermas dos tipos IV e V, são observados dois ramos distintos. O inferior mostra 

a quantidade de gás adsorvida com o aumento da pressão relativa, enquanto que o ramo 

superior representa a quantidade de gás dessorvida no processo inverso. Esses dois tipos de 

isotermas são característicos de sólidos mesoporosos e macroporosos, nos quais o processo de 

evaporação é diferente do processo de condensação. Quando a condensação se dá dentro dos 

poros, onde as forças de atração são maiores devido à proximidade entre as moléculas, esta 

pode ocorrer a pressões menores do que em sólidos não porosos. A evaporação, porém, é 

dificultada pelo formato do poro. Os diferentes caminhos caracterizam uma histerese entre os 

processos de adsorção e dessorção. A isoterma do tipo IV nada mais é do que a isoterma do 

tipo II com o fenômeno de histerese, que será mais pronunciado quanto maior for à dispersão 

de tamanhos de poro. A ausência de histerese não significa a ausência de porosidade, já que 

alguns formatos de poro podem levar a processos iguais de adsorção e dessorção (WEBB & 

ORR, 1997). 

 

Tabela 5.4. Características porosas da fibra de Ceiba pentandra. 

 

Amostra 
Área especifica (m2/g) 

(método BET) 

Volume de poros 

(cm3/g) (método BJH) 

Diâmetro médio de 

poros (Å) 

(Método BJH) 

Natural 14,9194 + 0,3316 0,012564 61,546 
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(a) 

 

                                      (b) 

Figura 5.8. Características porosas da fibra da Ceiba pentandra (a) Isotermas de adsorção e 

dessorção do nitrogênio líquido; (b) Distribuição do diâmetro de poros da fibra da Ceiba 

pentandra natural. 

 

 

A Figura 5.8b mostra a distribuição do diâmetro do poro (BJH) da amostra da fibra da 

Ceiba pentandra, segundo as classes.  Para sua interpretação, considera-se que a classe 

predominante de poros em um sólido é aquela onde se desprendeu maior quantidade de N2 

para se preencher o volume de poros com determinado diâmetro. Considerando-se que a 

distribuição do volume de poros pra tais materiais indicou maior mesoporosidade, dentro 

dessa classe, os diâmetros dos poros situam-se próximo do intervalo de mesoporos < 20 Å  Ø 

< 500 Å, com diâmetro médio de 61,546 Å. Esse comportamento sugere uma uniformidade de 

mesoestrutura (Lin et al., 2010). A fibra da Ceiba pentandra também apresenta na sua 

estrutura microporosidade e macropososidade em menor quantidade. 

Existe disponíveis no mercado, uma grande variedade de sólidos adsorventes com 

aplicabilidade no monitoramento do ar. Nesse contexto, destacam-se os polímeros orgânicos 

porosos, os carvões grafitizados, as peneiras moleculares de carbono e o carvão vegetal 

ativado (RAS et al., 2009). A Tabela 5.5 apresenta os principais adsorventes usados na coleta 

de COVs e algumas de suas propriedades físicas. A fibra da Ceiba pentandra apresenta 

propriedades físicas como: área superficial, porosidade, temperatura máxima de utilização 

(250 oC) e hidrofobicidade, semelhantes aos adsorventes utilizados no mercado atual (Tabela 

5.5). Uma boa referência para a amostragem de gases utilizando-se de materiais adsorventes é 

o Método TO-17 (ANEXO 1), da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos - 

United States Enviromental Protection Agency (USEPA, 1999).  
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Tabela 5.5. Adsorventes comuns para coleta de COV no ar. 

 

Adsorvente 
T máx. 

(ºC) 

Área superficial 

específica (m2.g-1) 

Porosidade 

(1) 
Tipo (2) 

Hidrofo-

bicidade (3) 

Carbopack C > 400 12 MAP NGC A 

Carbosieve S III 400 840 MIP PMC B 

Carbotrap > 400 100 MAP CBG A 

Carboxen 1000 400 1200 MIP PMC B 

Chromosorb 106 20 750 P SP A 

Grânulos de vidro 

(Glass beads) 
400 < 1 NP Silicatos A 

Porapak Q 250 550 P EVB-DVB-CP A 

Tenax GR 350 35 P PDPPO+CBG A 

Tenax TA 350 35 P PDPPO A 

Nota: (1) MIP: microporos (diâmetro do poro de 1 a 10 nm); P: poroso (diâmetro do poro de 20 a 100 nm); 

MAP: mesoporos ou macroporos (diâmetro do poro de 100 a 300nm); NP: não poroso. (2) PMC: peneira 

molecular de carbono; EVB-DVB-CP: etilvinilbenzeno-divinilbenzeno-copolímero; CBG: carvão grafitizado; 

SP: poliestireno; PDPPO: poli (óxido de 2,6-difenil-p-fenileno). (3) A: alta; B: baixa. T (temperatura). Fonte: 

Adaptado de Ciccioli et al. (2004). 

 

 

5.8.   Amostrador passivo e o biosorvente de poluentes atmosféricos 

desenvolvido nesta pesquisa 

 

O amostrador passivo (Figura 5.9) e o biosorvente (Figura 5.10) de poluentes atmosféricos 

foram desenvolvidos para inovar a produção de amostradores, sorventes e biosorventes. A 

principal vantagem desse biosorvente é ser um material proveniente de fonte renovável, ou 

seja, amigo da natureza. Esses amostradores passivos apresentam baixos custos de fabricação 

e não necessitam de energia elétrica para operar. Os biosorventes podem ser utilizados na 

amostragem passiva e ativa de poluentes atmosféricos em ambientes abertos e fechados, 

substituindo assim, os que são atualmente disponibilizados, e que foram desenvolvidos, 

patenteados e são denominados de: carbograph 5, anasorb GCB1, tenax TA e TG, chromosorb 

106, carvão ativado dentre outros. 

Porém, esses amostradores e sorventes desenvolvidos necessitam de melhorias nas suas 

características e eficiências, e minimização de seus custos, como também, que os sorventes 

atualmente utilizados sejam substituídos por biosorventes naturais e ecologicamente corretos, 
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e que sejam seletivos a vários componentes poluentes atmosféricos, bem como tenham 

sensibilidade quando expostos a curtos períodos de tempo. 

O biosorvente (fibra da Ceiba pentandra) utilizado no amostrador passivo, é um material 

naturalmente hidrofóbico e favorece o aumento da capacidade de absorver, adsorver e sorver 

líquidos e vapores orgânicos presentes no ar atmosférico, contribuindo para o 

desenvolvimento de tecnologias mais limpas, para o monitoramento e tratamento desses 

ambientes contaminados por orgânicos, como também para melhorar a qualidade ambiental 

do ar atmosférico que respiramos. 

A seguir apresentamos o modelo real do amostrador passivo e o biosorvente patenteados 

dessa pesquisa no Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o número do registro: 

BR BR1020150251807. 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2015). 

Figura 5.9. Amostrador passivo patenteado, conforme patente depositada no INPI. 
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a) 

 

 

 

 

 

b) 

Fonte: Próprio autor (2015). 

Figura 5.10. Biosorvente de poluentes atmosféricos. a) Fibra ativada da Ceiba pentandra; b) 

Imagem da microscopia eletrônica de varredura (MEV) da fibra da Ceiba pentandra 

aumentada 700X. 

 

 

5.9.  Análise das condições climáticas 

 

As condições climáticas da cidade de Natal-RN, durante o período de 27/10/2015 a 

03/11/2015, foram adquiridas da Estação Automática de Natal-RN (A304), através da página 

na internet do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), pertencente ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo Federal do Brasil e estão apresentados nas 

na Tabela 5.6. 

As condições climáticas tem forte influência no processo de dispersão dos poluentes 

atmosféricos. Um dos elementos mais importantes na avaliação da qualidade do ar é a 

componente meteorológica. Esta componente permite compreender a dispersão atmosférica 

através de um conjunto de variáveis essenciais tais como a temperatura, radiação solar, 

velocidade e direção do vento. Para o biosorvente produzido a partir da fibra da Ceiba 

pentandra, a mesma não sofreu interferência da umidade do ar, pois a fibra é hidrofóbica, ou 

seja, repelente a água, como também não sofreu influência da velocidade dos ventos, pois 

esse modelo tubular de amostrador passivo foi projetado com esse objetivo. A temperatura 

média observada foi de 28 oC, enquanto que a velocidade média dos ventos se manteve 
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relativamente baixa na faixa de 21,6 km/h, como também a direção dos ventos, e sem 

precipitação (chuvas), condições essas normalmente encontradas nesse período de outubro a 

novembro na cidade de Natal-RN em anos anteriores. Portanto, essas condições climáticas 

observadas nesse trabalho de pesquisa servirão para futuras comparações com outros 

trabalhos sobre poluição do ar causada por COVs na cidade de Natal-RN. 

 

Tabela 5.6. Condições climáticas da cidade de Natal-RN, no período de 27/10/2015 a 

03/11/2015. 

 

Condições Climáticas Faixa de Leitura Média 

Temperatura (oC) 24 - 32 28 

Umidade (%) 60 - 80 70 

Pressão (hPa) 1010 - 1020 1015 

Precipitação (mm) 0 - 0 0 

Direção dos Ventos (Grau) 100 - 150 125 

Velocidade dos Ventos (m/s) 4 - 8 6 

Velocidade dos Ventos (km/h) 14,4 – 28,8 21,6 

Fonte: http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_auto_graf, acessado em 

12/11/2015. Adaptado pelo próprio autor (2015). 

 

 

5.10. Determinação das taxas de amostragem do amostrador passivo 

 

 Utilizando as equações 7 e 8 foi possível calcular as taxas de amostragem ideais (Um e 

Up) dos amostradores passivos que utiliza o biosorvente proveniente da fibra da Ceiba 

pentandra. O amostrador passivo tem comprimento Z = 7,011 cm e área A = 1,99 cm
2
. 

Portanto, essas taxas de amostragem ideais (Um e Up) são função do perfil estrutural ou da 

forma desses amostradores. O Quadro 5.1 mostra as taxas calculadas. 
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Quadro 5.1. Taxas de amostragem ideais experimentais calculadas para amostradores passivos 

difusivos. 

 

Compostos Um (mL.min-1) Up (ng.ppm-1.min-1) 

Benzeno 1,5872 5,0707 

Tolueno 1,4459 5,5671 

Etilbenzeno 1,2858 5,5818 

o-xileno 1,2381 5,3758 

m-xileno 1,1717 5,0874 

p-xileno 1,1410 4,9443 

Fonte: Adaptado pelo próprio autor. 

 

  A utilização dos valores experimentais de Lugg (1968) no cálculo das taxas de 

amostragem dos BTEX é mais precisa, uma vez que há a diferenciação entre os isômeros 

do xileno, quando comparada ao proposto por Fuller (1966) & Schwarzenbach et al.  

(1993). 

 Foram encontradas diferenças entre as taxas de amostragem ideais da literatura e 

experimentais calculadas, que pode ser explicada devido as diferentes interações físico-

químicas existentes entre o sistema analito/adsorvente, com tempo de exposição de 7 a 15 

dias. A Tabela 5.7 mostra as taxas de amostragem recomendadas por PerkinElmer Thermal 

Desorption Data Sheet nº 02 para os compostos benzeno, tolueno e xileno. 

 

Tabela 5.7. Taxas de amostragem para tubos amostradores PerkinElmer para o adsorvente 

Tenax®. 

 

Compostos Up  (ng.ppm-1.min-1) Tempo de Exposição Válido 

Benzeno 1,3 8 horas 

Tolueno 1,7 8 horas 

Xileno 2,4 8 horas 

  Fonte: Adaptado por PerkinElmer Thermal Desorption Data Sheet nº 02. 

 

 Há grande dificuldade em se encontrar taxas experimentais para os diversos sistemas 

analitos/adsorventes, justificando o uso de taxas de amostragens ideais. As determinações 
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de taxas experimentais de amostragem difusiva podem apresentar erros, salvo quando 

utilizados métodos de exposição dos tubos em câmaras com atmosferas precisamente 

conhecidas e com fatores como temperatura, umidade, e perdas por adsorção bem 

monitoradas. 

 

5.11. Curva padrão do benzeno em metanol e em diclorometano para o 

CGMS 

 

A análise segundo Pimentel e Barros (1995) sobre resultados obtidos experimentalmente e 

as observações sobre cada metodologia de calibração para preparação de curvas padrões, 

requer que seja escolhida uma técnica de calibração efetiva para o sistema de análise 

instrumental no CGMS. As soluções padrões de benzeno em metanol e do benzeno em 

diclorometano, foram injetadas no CGMS com o objetivo de se obter as áreas dos picos do 

composto benzeno. A técnica de injeção, foi realizada três vezes até que houvesse resultados 

satisfatórios. A Tabela 5.8 e as Figuras 5.11 e 5.12 foram elaboradas em função dos 

resultados obtidos no CGMS. Essas figuras mostram os gráficos de regressão resultante desse 

ensaio, onde foram correlacionados as concentração conhecidos do benzeno injetados no 

CGMS com as respostas de cada ponto médio obtida (áreas nos cromatogramas), com tempo 

médio de retenção para o benzeno em metanol de 7,639 minutos e do benzeno em 

diclorometano 7,135 de minutos. 
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Tabela 5.8. Dados obtidos no CGMS para a solução de benzeno em metanol e em 

diclorometano. 

 

Benzeno em metanol Benzeno em diclorometano 

Concentração 

(ppb) 
Área 

Tempo de 

Retenção 

(min.) 

Concentração 

(ppb) 
Área 

Tempo de 

Retenção 

(min.) 

100 104.625 7,628 100 74.156 7,140 

250 288.330 7,629 250 208.868 7,135 

500 665.250 7,646 500 368.117 7,142 

750 1,024 x 106 7,650 750 637.410 7,130 

1.000 1,309 x 106 7,642 1.000 754.285 7,126 

 

 

 

 

  Nota: y e x são a área do pico e concentração do analito (ppb), respectivamente. 

Figura 5.11. Curva padrão (calibração) da injeção direta da solução de benzeno em metanol 

no CGMS. 
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Nota: y e x são a área do pico e concentração do analito (ppb), respectivamente. 

Figura 5.12. Curva padrão (calibração) da injeção direta da solução de benzeno em 

diclorometano no CGMS. 

 

As Figuras 5.11 e 5.12, e a Tabela 5.8 foram elaboradas em função dos 

cromatogramas de injeção direta das soluções de 100 ppb benzeno no CG-MS. Apresentamos 

na Figura 5.15 como exemplo, um dos resultados dos gráficos do CG-MS produzidos para a 

concentração do benzeno em metanol e em diclorometano. Tambem na Figura 5.13 é 

apresentado o pico referente à análise do benzeno através do método de separação 

cromatográfica utilizado. Este cromatograma representa o comportamento geral das análises 

do benzeno, através da técnica de calibração por injeção direta da solução de benzeno no 

CGMS. A diferença entre os demais cromatogramas (Apêndice A) das análises, está apenas 

no aumento ou diminuição das áreas dos picos referentes ao aumento ou diminuição da 

concentração do analito (benzeno) que foi injetado no sistema analítico. Os tempos de eluição 

(tempo de retenção), do componente estudado (benzeno) não apresentaram variações 

consideráveis entre as análises, ficando em minutos para o benzeno em metanol entre 7,628 e 

7,650, portanto, com uma média de 7,639 minutos, e para o benzeno em diclometano entre 

7,126 e 7,142, com uma média de 7,135 minutos. 
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a) 

 

d) 

b) 
 

c) 

 

e) f) 

 

Figura 5.13. Cromatograma de injeção das solução de 100 ppb de benzeno no CGMS. a) 

Cromatograma da solução de benzeno em metanol; b) e c) Espectros de massa de 78,0 (m/z) 

para o benzeno; d) Cromatograma da solução de benzeno em diclorometano; e) e f) Espectros 

de massa de 78,0 (m/z) para o benzeno, confirmando assim a detecção do benzeno na análise. 

 

 

Na Tabela 5.10, são apresentadas as variáveis estatísticas ajustadas, calculadas a partir 

da análise dos dados das Figuras 5.13 e 5.14, utilizados na construção da curva de calibração, 

e analisadas para a avaliação do método utilizado. 

Observando a Tabela 5.9, é notada uma forte correlação linear, entre a concentração da 

solução de benzeno em metanol e em diclorometano. A resposta dos pontos analisados (área), 

demonstram que a regressão linear é altamente significativa. Isto significa que o processo de 

preparo e injeção das soluções, foram realizado com precisão e repetibilidade (VDI nº 2449, 

1995). 

O coeficiente de determinação (R2), é uma indicador usado para medir a qualidade do 

ajustamento de uma linha de regressão, é sempre positivo (0 ≤ R2 ≤ 1). Já o coeficiente de 

correlação (R), é uma medida do grau de associação entre duas variáveis, podendo ser 

positivo ou negativo (-1 ≤ R ≤ 1). Portanto, o quadrado do coeficiente de correlação de 

Pearson (R), é chamado de coeficiente de determinação. Para uma correlação perfeita ou forte 

correlação, o valor de “R” deve ser o mais próximo de +1 ou -1.  
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Tabela 5.9. Dados da curva padrão (calibração) do benzeno por injeção direta no CGMS. 

 

Solução 
Coeficiente de 

Determinação (R2) 

Coeficiente de 

Correlação (R) 
Equação da Reta 

Benzeno em 

metanol 
0,9978 0,9989 y = - 32.767,80 + 1.367,30 * x 

Benzeno em 

diclorometano 
0,9876 0,9938 y = 4.900 + 776,28 * x 

 

  

As equações da reta contidas na Tabela 5.9, podem ser utilizadas nos cálculos das 

concentrações de benzeno, quando utilizado o método da dessorção química com metanol ou 

diclorometano. 

 

5.12. Estudos experimentais de sorção do benzeno e COVs na fibra da 

Ceiba pentandra 

 

Os estudos experimentais de sorção do benzeno e COVs, foram realizados no 

laboratório e em campo, e estão descritos a seguir. 

5.12.1.  Estudo no laboratório 

Esses experimentos foram realizados no LabTam – UFRN. 

 

5.12.1.1. Curva padrão do benzeno na fibra da Ceiba pentandra 

por pirólise 

A análise segundo Pimentel e Barros (1995), sobre resultados obtidos experimentalmente 

e as observações sobre cada metodologia de calibração para preparação de curvas padrões, 

requer que seja escolhida uma técnica de calibração efetiva para o sistema de análise 

instrumental no CG-MS, onde foi possível a partir da análise das áreas dos picos obtidos por 

pirólise, das fibras da Ceiba pentandra no CG-MS, que foram expostas a atmosferas 

simuladas em frascos de 40 mL, nas seguintes concentrações de benzeno em metanol: 100, 

250, 500, 750 e 1.000 ppb. A partir das áreas desses picos foi possível construir a curva de 

calibração para esse método. Tabela 5.10 foram correlacionados as concentrações conhecidos 
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do benzeno utilizadas na simulação de atmosfera contaminada por benzeno, com as respostas 

de cada ponto médio obtido (áreas dos cromatogramas), com o tempo de retenção médio para 

o benzeno de 7,434 minutos. 

 

Tabela 5.10. Dados obtidos no CGMS para a pirólise da fibra da Ceiba pentandra 

contaminada por benzeno no frasco de 40 mL. 

 

Concentração do 

benzeno (ppb) 

Massa do benzeno 

em 2,0 mL (µg) 

Área Tempo de Retenção 

(min.) 

100 0,2 45.146 7,443 

250 0,5 75,718 7,432 

500 1,0 370.478 7,425 

750 1,5 459.102 7,421 

1.000 2,0 1,050 x 106 7,451 

 

 

Tabela 5.10, foram elaboradas em função dos cromatogramas da pirólise da fibra da 

Ceiba pentandra contaminada por benzeno, realizada no CG-MS. Apresentamos na Figura 

5.14, um dos resultados os gráficos do CG-MS, produzidos para a concentração do benzeno 

de 100 ppb (massa de benzeno igual a 0,2 µg). Na Figura 5.14 é apresentado o pico referente 

à análise do benzeno através do método de separação cromatográfica utilizado. Este 

cromatograma representa o comportamento geral, das análises do benzeno através da técnica 

de calibração da pirólise da fibra da Ceiba pentandra, contaminada por benzeno. A diferença 

entre os demais cromatogramas (Apêndice B), das análises está apenas no aumento ou 

diminuição das áreas dos picos, referentes ao aumento ou diminuição da concentração do 

analito (benzeno), que foi analisado no sistema analítico. Os tempos de eluição (tempo de 

retenção) do componente estudado (benzeno), não apresentaram variações consideráveis entre 

as análises, ficando em minutos para o benzeno entre 7,421 e 7,451, com uma média de 7,434 

minutos. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 5.14. Cromatograma da pirólise da fibra da Ceiba pentandra contaminada por 100 ppb 

benzeno realizada no CG-MS. a) Cromatograma da pirólise da fibra da Ceiba pentandra; b) e 

c) Espectros de massa de 78,0 (m/z) para o benzeno, confirmando assim a detecção do 

benzeno na análise. 

 

 

Na Tabela 5.11 são apresentadas as variáveis estatísticas ajustadas e calculadas a partir 

da análise dos dados utilizados na construção da curva de calibração e analisadas para a 

avaliação do método. 

Observando a Tabela 5.11 a seguir, é notada uma forte correlação linear entre a 

concentração da solução de benzeno em metanol e a resposta dos pontos analisados (área), 

demonstrando que, a regressão linear é altamente significativa. Isto significa que o processo 

de preparo e injeção das soluções foram realizados com precisão e repetibilidade (VDI nº 

2449, 1995). 
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Tabela 5.11. Dados da curva padrão (calibração) do benzeno por pirólise da fibra da Ceiba 

pentandra no CGMS. 

 

Composto 
Coeficiente de 

Determinação (R2) 

Coeficiente de 

Correlação (R) 
Equação da Reta 

Benzeno 0,9031 0,9503 y = - 148.963,61 + 1.055,87 * x 

 

 

5.12.1.2. Experimento realizado no laboratório com gasolina 

comercial 

A Figura 5.15 mostra os resultados das análises apresentadas, no cromatograma da 

pirólise da fibra da Ceiba pentandra contaminada por COVs, realizada no CGMS, produzido 

a partir de uma amostra de gasolina comercial fornecida pelo posto revendedor de 

combustíveis participante da pesquisa. A gasolina padrão tipo C, tem uma densidade em cerca 

de 0,75 g/cm3. A simulação da atmosfera contaminada, foi realizada em um frasco de 40 mL 

com 2,0 mL ou 1,5 g da gasolina comercial, por 24 horas a temperatura de 28 oC. 

Considerando que, a gasolina brasileira tem um percentual de benzeno de 1% (p/p), podemos 

calcular a quantidade em massa do benzeno utilizado nesse experimento foi de 0,015 g ou 15 

mg. Na Figura 5.17 são apresentados os picos referentes à análise dos COVs através do 

método de separação cromatográfica utilizado. Este cromatograma representa, o 

comportamento geral das análises dos COVs, através da técnica de calibração da pirólise da 

fibra da Ceiba pentandra, contaminada pela gasolina.  

Após a pirólise da fibra da Ceiba pentandra, contaminada pela gasolina tipo C, foi 

quantificado a concentração de benzeno contida no biosorvente, através da área do 

cromatograma obtido (Figura 5.15). As demais frações de hidrocarbonetos presentes na 

gasolina (parafinas, aromáticos, naftênicos e olefínas) e etanol, foram identificados 

qualitativamente utilizando os dados da biblioteca do CGMS. Podemos verificar, na Figura 5. 

15, que os tempos de eluição (tempo de retenção) dos componentes estudados não 

apresentaram variações consideráveis entre as análises, ficando para o benzeno nesse 

experimento o tempo de retenção de 7,368 minutos. Os outros componentes que foram 

identificados no CGMS conforme apresentado na tabela 5.12. 
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Tabela 5.12. Pirólise da fibra da Ceiba pentandra, contaminada pela gasolina tipo C. 

 

Composto Tempo de Rentação 

Benzeno 7,368 min 

metilciclohexano 8,187 min 

tolueno 8,782 min 

octano 9,293 min 

p-xileno 10,545 min 

o-xileno 10,939 min 

1-etil-2-metilbenzeno 12,130 min 

isopropilbenzeno 12,704 min 

1,2,3-trimetilbenzeno 13,169 min 

1,4 –dietilbenzeno 13,731 min 

 

 

Esses compostos sorvidos na fibra da Ceiba pentandra, conforme apresentados, são 

um indicativo que a fibra possuem afinidade por vários compostos orgânicos, que estão 

presentes na gasolina comercial, sendo assim, considerado um biosorvente atrativo para 

aplicações em monitoramento da qualidade do ar. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 5.15. Cromatograma da pirólise no CGMS da fibra da Ceiba pentandra contaminada 

por gasolina comercial. a) Cromatograma da pirólise da fibra da Ceiba pentandra; b) e c) 

Espectros de massa de 78,0 (m/z) para o benzeno, confirmando assim a detecção do benzeno 

na gasolina comercial analisada. 

 

 

 Utilizando a equação da reta apresentada na Tabela 5.11, foi possível calcular a 

concentração do benzeno que foi sorvido pela fibra da Ceiba pentandra nesse experimento, 

em atmosfera simulada. O valor foi calculado utilizando o valor da área do pico encontrado 

(área = 1,28 x 106) no experimento. A concentração calculada no interior do frasco de 40 mL 

foi de 1.353,35 ppb ou 4.320,87 µg/m3, pois segundo legislação brasileira a gasolina 

comercial, apresenta 1,0% de benzeno em sua composição, segundo ANP - Portaria nº 309, de 

27/12/2001. 
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5.12.1.3. Experimento de simulação em atmosfera contaminada por 

benzeno realizado em frasco de 1.000 mL 

O experimento foi conduzido, conforme estabelecido na segunda etapa do item 4.8.1. 

A Figura 5.16 mostra o resultado da análise, apresentado no cromatograma da pirólise 

da fibra da Ceiba pentandra, contaminada por benzeno, que foi realizada no CG-MS. A 

simulação foi realizada em um frasco de 1.000 mL, com 4,0 mL de solução de benzeno em 

metanol, com concentração de 750 ppb (ou 3 µg de benzeno), por 24 horas a temperatura de 

28 oC. Na Figura 5.16, é apresentado o pico referente à análise do benzeno, através do método 

de separação cromatográfica utilizado. Este cromatograma representa o comportamento geral, 

das análises do benzeno, através da técnica de calibração da pirólise, da fibra da Ceiba 

pentandra contaminada por benzeno. 

Os tempos de eluição (tempo de retenção), do componente estudado não apresentaram 

variações consideráveis entre as análises, ficando para o benzeno nesse experimento no valor 

médio de 7,414 minutos. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 5.16.  Cromatograma da pirólise no CGMS da fibra da Ceiba pentandra contaminada 

por solução de benzeno de 750 ppb. a) Cromatograma da pirólise da fibra da Ceiba 

pentandra; b) e c) Espectros de massa de 78,0 (m/z) para o benzeno, confirmando assim a 

detecção do benzeno na análise 

 

 

 Utilizando a equação da reta apresentada na Tabela 5.11, foi possível calcular a 

concentração do benzeno que foi sorvido pela fibra da Ceiba pentandra, nesse experimento de 

atmosfera simulada. O valor de 167,57 ppb ou 535,00 µg/m3, foi calculado utilizando a área 

do pico encontrado de 27.965. Portanto, esse valor de concentração é superior 107 vezes o 

valor máximo permitido pela Directiva 2000/69/CE da União Europeia, que estabelece uma 

concentração máxima de benzeno no ar de 5 µg/m3. 
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5.12.1.4. Estudo em campo 

O estudo em campo foi conduzido conforme estabelecido nos itens 4.8.2 e 4.9. 

A Figura 5.17 mostra o resultado da análise realizada no CG-MS, apresentado no 

cromatograma da pirólise da fibra da Ceiba pentandra, contaminada por COVs no posto 

revendedor de combustíveis, a partir de uma atmosfera real contaminada. Na Figura 5.17 são 

apresentados os picos, referente à análise dos COVs encontrados, através do método de 

separação cromatográfica utilizado. Este cromatograma representa o comportamento geral das 

análises dos COVs, através da técnica de calibração da pirólise da fibra da Ceiba pentandra. 

Porém, o cromatograma não revelou a presença do benzeno, mas outros compostos que fazem 

parte da composição da gasolina, foram identificados no CG-MS, como identificado na 

Tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13. Pirólise da fibra da Ceiba pentandra, contaminada por COVs no posto 

revendedor de combustíveis, a partir de uma atmosfera real contaminada. 

 

Composto Tempo de Rentação 

etil-1-propenol éter 7,972 min 

butanodiol 8,856 min 

furfural 9,928 min 

2-furano-metanol 10,302 min), 

etilbenzeno 10,586 min 

fenilacetaldeido – N 10,967 min 

2-furanocabaxialdeido 12,161 min 

isopropilbenzeno 12,746 min 

nonanal 14,490 min 
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Figura 5.17. Cromatograma da pirólise no CGMS da fibra da Ceiba pentandra contaminada 

por COVs no posto revendedor de combustíveis. Confirmando assim, a detecção de vários 

componentes presentes derivados dos combustíveis comercializados. 

 

 

Os analitos que foram recuperados por meio da dessorção química utilizando 

diclorometano como solvente, obteve melhores resultados, enquanto que com o solvente 

metanol não foi possível identificar nenhum componente químico. Na Figura 5.18 verifica-se 

os resultados da análise realizada no CGMS, através dos cromatogramas. Na Figura 5.18 são 

apresentados os picos, referente à análise dos COVs encontrados, através do método de 

separação cromatográfica utilizado. Este cromatograma representa o comportamento geral das 

análises dos COVs, através da técnica de calibração. Porém, o cromatograma não revelou a 

presença do benzeno, mas outros compostos que fazem parte da composição dos 

combustíveis, foram identificados no CGMS. 

Os tempos de eluição (tempo de retenção), dos componentes identificados através do 

cromatograma (Figura 5.18), foram os seguintes: o-xileno (TR = 10,472 min), nonanal (TR = 

14,516 min), etilbenzeno (TR = 10,301 min) e m-xileno (TR = 10,480 min). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 5.18. Cromatograma da dessorção com diclorometano da fibra da Ceiba pentandra 

contaminada por COVs no posto revendedor de combustíveis. a) o-xileno; b) nonanal; c) 

etilpenzeno e m-xileno. Confirmando assim, a detecção de vários componentes presentes 

derivado dos combustíveis comercializados. 

 

 

Estudos similares foram realizados por Esteve-Turrillas et al. (2007), para 

identificação e quantificação do benzeno no ar. Esses pesquisadores encontraram 

concentrações de benzeno entre 150 a 4.900 µg/m3 junto a várias estações de serviços durante 

o abastecimento de veículos.  

Souza (2008) estudou a concentração de benzeno no ar ambiente na proximidade de 

estação de abastecimento de combustíveis, utilizando amostradores ativos. Os resultados 

foram concordantes entre si para o mesmo local, inclusive obteve-se o mesmo valor (48 

µg/m3) em dois dias consecutivos no Amial, no entanto, verificou-se uma diferença entre os 

dois locais: média de 70 µg/m3 no posto do Amial e de 1.866 µg/m3 no posto de Gondomar, 

localizados na cidade do Porto em Portugal. Verificou-se que a amostra que foi recolhida 

durante o período em que ocorreu a descarga de combustível do caminhão de abastecimento, 

para os tanques subterrâneos do posto de abastecimento, apresentou uma concentração de 
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benzeno (8.371 µg/m3) muito superior à verificada quando do normal funcionamento do posto 

(1.866 µg/m3), durante o abastecimento dos veículos dos clientes. Esta situação deve-se à 

existência de um maior número de fugas de vapores e perdas de combustíveis durante o 

manuseio das mangueiras, ao realizar as ligações do caminhão para os tanques de 

armazenamento de combustíveis, e aos escapes dos vapores dos tanques devido à entrada do 

combustível, etc. 

 É importante ressaltar a identificação dos COVs encontrados em campo nesta 

pesquisa, devem ser tomados como indicativos e não como conclusivos, uma vez que é 

imprescindível um monitoramento maior ao longo de um ano para que conclusões definitivas 

possam ser abordadas e ações corretivas possam ser implementadas para esses ambientes 

contaminados.  
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6.  Conclusão 
 

A presente pesquisa proporcionou uma oportunidade para analisar o comportamento 

dos compostos orgânicos voláteis (COVs) e verificar a qualidade do ar, em experimentos 

simulados no laboratório e em situações reais em campo na cidade de Natal-RN. Esta 

experiência deve contribuir nos esforços dos órgãos públicos e privados para capacitar 

recursos humanos especializados na investigação da qualidade do ar. 

O método de amostragem que utiliza amostradores passivos difusivos permitiu 

identificar e quantificar a presença de benzeno nos experimentos simulados no laboratório, e 

identifica-los no ar exterior em um posto revendedor de combustíveis (PCR). 

O sólido biosorvete fibra da Ceiba pentandra ativada escolhido após revisão teórica, 

utilizados nos amostradores passivos, confirmou através dos resultados desta pesquisa, suas 

qualidades como um excelente agente sortivo de COVs no ar.  

Esta foi uma oportunidade para realização de medições para COVs em atmosferas 

simuladas e reais, utilizando amostradores passivos patenteados nessa pesquisa, uma vez que 

encontramos poucos estudos sobre os níveis de concentrações de COVs no Brasil. O benzeno 

como poluente da atmosfera não está contemplado nos padrões de qualidade do ar 

estabelecidos pela legislação brasileira. Embora os valores encontrados em diversos estudos, 

apontem valores alarmantes e também preocupantes devido ao seu alto impacto a saúde 

humana.  

A construção de um modelo de amostrador passivo do tipo tubular difusivo, teve o 

interesse em monitorar os poluentes atmosféricos tais como os COVs que contribuem para 

doenças do aparelho respiratório entre outros. O amostrador passivo pode contribuir para o 

delineamento de propostas na realização de séries históricas, inventários, enfim, no 

diagnóstico, através da informação sobre as concentrações, como base para implantação 

corretiva ou preventiva de ações em curto, médio e longo prazo, podendo colaborar com a 

rede de monitoramento de qualidade ar do Estado do Rio Grande do Norte. Em municípios 

que não contam com qualquer tipo de monitoramento, o amostrador passivo pode cumprir um 

papel importante nesse diagnóstico, ou seja, no levantamento espacial de locais sem histórico 

de monitoramento da qualidade do ar, revelando as concentrações, o transporte e diluição no 

processo de dispersão dos poluentes. Inclusive, traçar um paralelo com dados estatísticos de 

regiões que tenham elevados casos de crianças e idosos com problemas respiratórios e de 

câncer, por exemplo. 
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A construção teórica da metodologia proposta neste trabalho, permitiu compilar um 

método confiável com forte embasamento em metodologias de instituições como os da 

Environmental Protection Agency dos Estados Unidos da América e da Health Safety 

Executive da Inglaterra. A construção de uma legislação e metodologias brasileiras mais 

específicas, aplicáveis e independentes sobre a amostragem passiva, para poluentes tais como 

benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, dependem de pesquisas que tenham como resultados 

relevantes, assim como proposta neste trabalho. 

 Foi verificado apenas que, para os amostradores posicionados nas bombas de 

combustíveis, houve respostas para compostos (COVs), que eluíram antes do composto 

benzeno no cromatograma. Estes compostos foram identificados em parte, pois a análise 

utilizando a biblioteca NIST do CGMS, resultou em bons resultados nos ajustes, com exceção 

para o benzeno. 

Embora o posto de combustível possua fontes potenciais de poluição do ar como as 

bombas de abastecimento, respiro dos tanques de combustível localizados no subsolo do 

terreno local, locais de descarga de combustível e a movimentação intensa de carros, a baixa 

concentração dos poluentes no local pode ser explicada pela forte influência dos ventos que 

agem sobre este ambiente semifechado, na dispersão de poluentes. 

Diante dos resultados observados desta pesquisa, soluções técnicas de tecnologias 

ambientais inovadoras devem ser implementadas para a redução dos riscos ocupacionais aos 

COVs, nas operações de abastecimento nos postos revendedores de combustíveis (PRCs), 

para proteção da saúde dos trabalhadores em especial os frentistas. Sistemas como: 

recuperação de vapor, sistemas de filtração utilizando adsorventes específicos, sistemas de 

biosorventes como leito filtrante de filtros ecologicamente corretos, podem ser instalados nos 

PRCs para minimização destas emissões fugitivas, uma vez que alguns destes compostos 

orgânicos voláteis são reconhecidamente carcinogênicos pela Organização Mundial de Saúde.  

O uso do amostrador passivo difusivo para determinação de poluição por COVs 

mostrou-se válido quanto à possibilidade de aplicação em novos pontos a serem ampliados na 

rede de monitoramento, na avaliação de pontos suspeitos de poluição, em outras cidades e 

locais afastados, como por exemplo, em áreas rurais. Este tipo de amostrador passivo e 

biosorvente (fibra da Ceiba pentandra ativada) utilizados nessa pesquisa foram eficientes na 

obtenção de resultados confiáveis para o fim proposto, principalmente considerando o fato do 

Estado do Rio Grande do Norte ter um déficit no monitoramento da qualidade do ar com 

relação aos COVs. Devido às vantagens em termos de praticidade e de custo que a 

amostragem passiva tem sobre a ativa, os resultados aqui obtidos representam informação 
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valiosa que poderá ser empregada futuramente na criação de planos de monitoramento 

passivo para COVs em regiões urbanas, como é o caso da Região Metropolitana de Natal-RN, 

no Brasil. 

Os resultados e discussões gerados no presente trabalho irão contribuir como uma 

fonte de dados até então inexistentes a respeito dos níveis de COVs nos PRCs na cidade de 

Natal-RN, e também contribuir para o desenvolvimento de pesquisas futuras na área de 

exposição ocupacional em nosso estado e região Nordeste. Principalmente pelo fato das 

amostragens terem sido realizadas em período de verão, quando há uma maior incidência de 

radiação solar e menor cobertura de nuvens, o que favorece as reações fotoquímicas que 

envolvem a degradação dos COVs no ar, pois assim sendo, um monitoramento maior se faz 

necessário para que conclusões definitivas possam ser elaboradas. 

 

6.1. Recomendações para trabalhos futuros 

 

Como perspectivas futuras têm-se a aplicação do método proposto na determinação 

dos compostos COVs em outros ambientes através de monitoramento ativo, como também o 

uso de novas tecnologias que sejam utilizadas para o monitoramento ambiental desses COVs 

no ar, tais como em lojas de conveniência de postos revendedores de combustíveis, 

laboratórios de pesquisa, lixões ou aterros sanitários, indústrias químicas, rodovias, locais de 

tráfego intenso, oficinas mecânicas, estacionamento de shopping center, residências etc. 

Como medida educativa de prevenção aos riscos ocasionados à saúde pela exposição em 

particular ao trabalhador e população em geral ao benzeno presente no ar, poderão ser 

ofertados cursos de biossegurança, como também, se realizar uma ampla divulgação nos 

meios institucionais como jornais, sites, redes sociais, programas de rádio e TV. 

Para uma pesquisa futura recomendamos realizar em paralelo um estudo com outros 

modelos de amostradores para se compreender e criar correlações, principalmente na 

determinação do benzeno no ar. Também realizar simultaneamente pesquisa com campanhas 

além do ponto de estudo, nas vizinhanças, traçando um perfil da área através da elaboração de 

mapas, para melhor conhecimento do comportamento das emissões locais e o potencial de 

dispersão, com o objetivo de construir mapas temáticos das concentrações de benzeno 

distribuídas na área de estudo. 

Num cenário de crescente degradação da qualidade do ar nos grandes centros urbanos, 

o monitoramento das espécies químicas presentes na atmosfera é essencial para a tomada de 

decisão por parte dos órgãos responsáveis. O aumento progressivo da frota veicular é um fator 
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que exige atenção, pois a poluição gerada pelas fontes móveis, além de ser de difícil controle, 

vem apresentando uma tendência a aumentar cada vez mais. 

Implementar uma rede de monitorização da qualidade do ar nas quatro regiões 

demográficas de cidade de Natal-RN e em regiões rurais, através de estações convencionais 

fixas e móveis, utilizando amostradores passivos e ativos, como também utilizando novas 

técnicas de análise dos compostos COVs, com o objetivo de desenvolver um sistema de alerta 

da qualidade do ar. 

Atentando aos efeitos sobre a saúde dos frentistas, em particular aos efeitos 

cancerígenos resultantes da exposição pessoal ao benzeno, os valores identificados devem 

constituir uma preocupação. Mesmo cientes que o Brasil não está obrigado a cumprir a 

Legislação da União Europeia não retira, assim, a urgente necessidade de intervir desde já, 

tomando as adequadas medidas de controle da poluição, nomeadamente na gestão do tráfego 

de automóveis dentro da cidade e no controle da poluição no interior dos ambientes 

estudados, mesmo consciente que a Legislação Ambiental Brasileira (tanto Federal, quanto 

Estadual ou Municipal) não define parâmetros comparativos de contaminação ambiental para 

os compostos de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) para ambiente externo. 

Entretanto, admite-se que dentre os fatores limitantes ao desenvolvimento da pesquisa 

da qualidade do ar no Brasil, pode-se destacar a falta de legislação específica que estabeleça 

padrões e metodologias de amostragem para compostos orgânicos (como por exemplo COVs, 

BTEX e HPAs) em ambientes internos e externos, e a falta de incentivo à pesquisas na área. 

Sendo assim, para a efetiva promoção de um ambiente saudável, deve-se conciliar a aplicação 

da legislação com pesquisas e conscientização da população. 
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Apêndice A 

 

 

Apêndice A.1 - Cromatograma da solução de 250 ppb de benzeno em metanol. 

 

 

 

Apêndice A.2 - Cromatograma da solução de 500 ppb de benzeno em metanol. 

 

 

 

Apêndice A.3 - Cromatograma da solução de 750 ppb de benzeno em metanol. 
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Apêndice A.4 - Cromatograma da solução de 1000 ppb de benzeno em metanol. 
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Apêndice B 
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A seguir apresentamos de forma resumida a patente de invenção cujo título é: 

“AMOSTRADOR PASSIVO E BIOSORVENTE DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS”. 

A presente patente de invenção (Figuras 1, 2 e 3), refere-se a um dispositivo para monitoramento 

de poluentes atmosféricos em ambientes abertos e fechados, normalmente vapores de compostos 

orgânicos que são adsorvidos, absorvidos e sorvidos por um biosorvente vegetal de poluentes 

atmosféricos denominado de fibra ativada da Ceiba pentandra (L.) Gaertn (Kapok ou Sumaúma) 

previamente tratada com uma solução aquosa de NaCl na faixa de concentração de 1,0 % a 15,0 

% e ativada na faixa de temperatura de 105 oC a 115 oC. Esses dispositivos são aplicados no 

monitoramento das concentrações de poluentes atmosféricos na faixa de medição de 0 (zero) 

µg/m3 a 3.000 (três mil) µg/m3 de ar e tempo de amostragem de acordo com o componente a ser 

estudado, possibilitando, assim, a avaliação e comparação dos níveis de poluição atmosférica em 

ambientes internos e externos ocasionados por componentes tóxicos presentes nesses ambientes 

sabidamente agressivos à saúde humana. 

O pedido de Patente Privilégio de Inovação foi depositada pela UFRN no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI), no dia 01/10/2015, sob o número do registro: BR1020150251807.  

A seguir apresentamos o modelo real do amostrador passivo e o biosorvente patenteados dessa 

pesquisa no Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o número do registro: 

BR BR1020150251807. 

 

 

 

Figura 1. Análise microscópica da morfologia da superfície da fibra (biosorvente) proveniente da 

Ceiba pentandra (aumento de 1000X), realizada através do Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV) – UFRN. 
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Figura 2. Amostrador passivo de poluentes atmosféricos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Peneira do amostrador passivo de poluentes atmosféricos. 
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Apêndice C 
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A seguir apresentamos de forma resumida a patente de invenção cujo título é: “CÉLULA E 

PROCESSO DE HIDROFOBIZAÇÃO DE MATERIAIS”. 

A presente patente de invenção (Figuras 1, 2, e 3) refere-se a um equipamento para 

hidrofobização de materiais, utilizando um sistema fechado através de um novo processo 

(método), com o objetivo de hidrofobizar materiais com o uso de agentes hidrofobizantes no 

estado de vapor para produção de materiais hidro-repelentes, caracterizados por uma fina película 

“filme” do agente hidrofobizante na superfície destes. A célula de hidrofobização, denominada 

CHF, é constituída de um sistema fechado, com alimentação descontínua, que opera na faixa de 

temperatura de 20 oC a 1000 oC, e pressões de 101 kPa a 405 kPa, tem como objetivo minimizar 

as perdas dos agentes hidrofobizantes durante o processo de produção. O agente de 

hidrofobização utilizado (óleo da semente da Ceiba pentandra) dessa patente foi fornecido pelo 

Departamento de Química da UERN, localizado no Campus Central em Mossoró-RN. Os 

materiais hidrofobizados produzidos a partir dessa patente serão utilizados em parte para serem 

utilizados como sorvente no amostrador passivo de poluentes atmosféricos patenteado (Patente 

BR1020150251807, 2015). 

O pedido de Patente Privilégio de Inovação foi depositada pela UFRN no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI), no dia 01/10/2015, sob o número do registro: BR 1020150251815.  

 

 

Figura 1. Célula de hidrofobização de materiais. 

 

 

Figura 2. Tampa de vedação da célula de hidrofobização de materiais. 
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Figura 3. Dispositivo móvel de separação dos compartimentos da célula de hidrofobização de 

materiais. 

 

 Os materiais hidrofílicos são introduzidos no interior de uma célula de hidrofobização CHF, em 

um sistema fechado, a temperaturas na faixa de 20 oC a 1.000 oC, com pressões  de  101 kPa a 

405 kPa, com o objetivo de hidrofobizar ou melhorar a hidrofobização dos materiais, com o uso 

de agentes hidrofobizantes orgânicos naturais e/ou sintéticos no estado de vapor no interior da 

célula de hidrofobização, produzindo através deste processo, materiais hidrofobizados, ou seja, 

hidro-repelentes, caracterizados por uma fina película “filme” do agente hidrofobizante na 

superfície dos materiais. 

Os materiais hidrofobizados na célula de hidrofobização são mais eficientes e melhoram a sua 

capacidade de absorver, adsorver e sorver líquidos e vapores de compostos orgânicos poluidores 

presentes nas águas, solos e ar, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das tecnologias mais 

limpas para tratamento desses sistemas contaminados por compostos orgânicos, com consequente 

redução dos impactos ambientais. 

O novo sistema de hidrofobização, composto pela célula de hidrofobização CHF, que utiliza-se 

do método de hidrofobização in-situ no estado vapor em sistema fechado, é novo na produção de 

materiais hidrofóbicos e tem, como principal vantagem, minimizar as perdas dos agentes 

hidrofobizantes por evaporação que ocorrem em sistemas abertos desenvolvidos e patenteados 

atualmente, disponibilizados no estado da técnica (PI 9004025-2, PI 0802814-1 e PI 040354-1).  

No processo pleiteado nesta patente, a célula de hidrofobização CHF é aquecida à temperatura de 

volatilização do agente hidrofobizante para que o seu vapor possa aderir firmemente e de forma 

homogênea à superfície do material hidrofílico, formando um filme do agente hidrofobizante na 

superfície deste, transformando-o em hidrofóbico, quando do seu resfriamento a temperatura 

ambiente. Esta conversão de hidrofília do material favorece a sua capacidade de absorver, 

adsorver e/ou sorver líquidos e vapores de compostos orgânicos presentes nas águas, solos e ar, 

contribuindo para o desenvolvimento das tecnologias mais limpas de tratamento de sistemas 

contaminados por compostos orgânicos, minimizando os impactos ambientais. A célula de 

hidrofobização CHF é produzida a partir de materiais (como exemplo: aço inox) Figura 4 
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resistentes a altas temperaturas e ataques químicos e em diversas formas geométricas de perfis: 

cilíndricas, quadradas hexagonais e etc. 

Os materiais hidrofobizados produzidos a partir dessa patente serão utilizados em parte para 

serem utilizados como sorvente no amostrador passivo de poluentes atmosféricos patenteado 

descritos nessa pesquisa. 

O pedido de Patente Privilégio de Inovação foi depositada pela UFRN no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI), no dia 01/10/2015, sob o número do registro: BR 1020150251815. 

A célula de hidrofobização CHF de materiais da presente patente de invenção, nas quais 

podemos observar a disposição real do seu modo construtivo. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

Fonte: Próprio autor (2015). 

Figura 4. Célula de hidrofobização de materiais. a); b); c); d); e) e f) Disposição real do modelo 

construtivo, conforme patente depositada no INPI. 
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ANEXO 1 

 

METODOLOGIA TO-17 - EPA 

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS - (VOC) EM AR AMBIENTE (ver lista 

dos VOC aprovados para o método TO-14. Ver TO-17 para outros analitos) Método de 

referência: EPA TO-17 - Determinação de Compostos Orgânicos Voláteis em Ar 

Ambiente Coletados em Tubos de Adsorção (Determination of Volatile Organic 

Compounds in Ambient Air Using Passive Sampling Onto Sorbent Tubes). 

Método EPA-17 é utilizado para determinar os compostos tóxicos no ar depois de 

terem sido recolhidos em tubos de sorvente. Estes tubos podem adsorver ou compostos 

específicos adsorver uma ampla gama de compostos, quantitativamente. Tubos 

adsorventes tem muitas aplicações na investigação de orgânicos compostos voláteis 

(COVs) encontrados no Método EPA TO-17. Exemplos incluem ar interior, cerca 

linha, pilha, local de trabalho, acompanhamento pessoal e de gás do solo. O tipo de 

tubo utilizado e se a amostragem é passivo ou ativo, depende da necessidade no local 

específico que será investigado. 

O Sorvente é carregado em um alojamento do amostrador que contém vários orifícios 

de entrada. O vapor de VOCs difunde-se para o amostrador a um ritmo determinado 

experimentalmente e é recolhido para o material sorvente sólido. Os amostradores 

foram produzidos como sendo adequados para períodos de 8 horas até 30 dias de 

amostragem do ar interior / ambiente. Após a amostragem, os amostradores são 

fechados com as tampas. Os amostradores são selados e embaladas para envio para um 

laboratório. O Armazenamento das amostras é realizado a 4 °C em um ambiente limpo 

e livre de solvente orgânico, seguido por análise de dentro 21dias. No laboratório o 

analítico e o sorvente é transferido a partir do alojamento do amostrador diretamente 

para um tubo de dessorção térmica. O tubo é então selado com tampas. Os tubos de 

dessorção térmica deve ser um diâmetro exterior de 6,35 mm e um comprimento 

mínimo de 88,9 mm, tais como os fabricados por Perkin-Elmer. Os COVs sorvidos no 

material adsorvente são termicamente dessorvidos e analisados por GC ou GC/MS. As 

amostras em branco são igualmente dessorvidas e analisados. Os COVs na amostra são 

identificados e quantificados por comparação com a calibração curvas para os analitos 

de interesse. 
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Técnica: Cromatografia de gás com detector de espectrometria de massas (GC/MS) 

Meio de amostragem: Tubo para análise por dessorção térmica contendo: Tenax TA, 

Carboxen 1000 e Carbosieve SIII  

 

Método EPA-17/1999 é usado para a amostragem de compostos orgânicos voláteis no 

ar ambiente usando um adsorvente sólido contido num tubo. Os compostos são 

introduzidos num cromatógrafo de gás através de dessorção térmica, onde eles são 

identificados e quantificados por espectrometria de massa. Consulte o método para 

obter mais detalhes no site: (https://www3.epa.gov/ttnamti1/files/ambient/airtox/to-

17r.pdf). Acessado em 12/11/2015. 

 

 


