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RESUMO: Esta dissertação de mestrado trata da montagem e da validação de um dispositivo 

experimental para determinar quantitativamente os teores de benzeno, tolueno e xilenos 

(BTX) na atmosfera. BTX são solventes extremamente voláteis e, portanto, desempenha um 

papel importante na química atmosférica, sendo precursores na formação de ozônio 

troposférico. Nesta dissertação um novo padrão gasoso de BTX foi produzido em nitrogênio 

para sistemas estagnados. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um novo método, simples 

e barato, para quantificar e monitorar BTX no ar utilizando microextração em fase sólida, 

cromatografia gasosa/espectrometria de massa (SPME/CG/MS). As características do método 

de calibração proposto são apresentadas nesta dissertação. Amostragem SPME foi realizada 

sob condições de não-equilíbrio usando uma fibra Carboxen / PDMS exposta por 10 minutos 

na mistura de gases padrão BTX-N2. Observam que os principais parâmetros que afetam o 

processo de extração são tempo de amostragem, concentração e temperatura. Os resultados do 

sistema multicomponente BTX-N2 estudado mostraram um comportamento linear e não-linear 

em termos de concentração de BTX. Na faixa não-linear, é notável o efeito da concorrência 

por adsorção seletiva com a seguinte ordem de afinidade: p-xileno> tolueno> benzeno. Este 

comportamento representa uma limitação do método, no entanto, está de acordo com a 

literatura e não impede a aplicação da técnica fora da região não linear para quantificar os 

teores de BTX na atmosfera.  

 
PALAVRAS-CHAVE : Poluentes atmosféricos, BTX, fibra Carboxen/PDMS, gás padrão, 

CGMS, adsorção competitiva. 
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ABSTRACT 
 
This dissertation aims the development of an experimental device to determine quantitatively 

the content of benzene, toluene and xylenes (BTX) in the atmosphere. BTX are extremely 

volatile solvents, and therefore play an important role in atmospheric chemistry, being 

precursors in the tropospheric ozone formation. In this work a BTX new standard gas was 

produced in nitrogen for stagnant systems. The aim of this dissertation is to develop a new 

method, simple and cheaper, to quantify and monitor BTX in air using solid phase micro-

extraction/gas chromatography/mass spectrometry (SPME/CG/MS). The features of the 

calibration method proposed are presented in this dissertation. SPME sampling was carried 

out under non-equilibrium conditions using a Carboxen/PDMS fiber exposed for 10 min 

standard gas mixtures. It is observed that the main parameters that affect the extraction 

process are sampling time and concentration. The results of the BTX multicomponent system 

studied have shown a linear and a nonlinear range. In the non-linear range, it is remarkable 

the effect of competition by selective adsorption with the following affinity order p-xylene > 

toluene > benzene. This behavior represents a limitation of the method, however being in 

accordance with the literature. Furthermore, this behavior does not prevent the application of 

the technique out of the non-linear region to quantify the BTX contents in the atmosphere. 

 

Keywords: Solid-phase microextraction; production of BTX standard gas; GCMS; 

Competition for adsorption on the fiber carboxen; kinetic modeling.  
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QUEIROZ, Bruna Cibelle  julho/2011  18 

1. Introdução Geral 

 

A poluição do ar é uma realidade que preocupa a humanidade desde os seus 

primeiros desastres ambientais ocasionando mortes e doentes. Com a Revolução Industrial, no 

século XVIII, isso se acentuou, pois uma conjuntura de mudanças tecnológicas com um 

profundo impacto sobre o processo produtivo, em nível econômico e social, veio a ser 

determinante, para o aumento da poluição atmosférica que passou a ser cotidiano na vida das 

populações de grandes centros urbanos e zonas industrializadas.  

De acordo com o primeiro capítulo da Clean Air Act, o crescimento na quantidade e 

na complexidade de poluentes atmosféricos foi decorrente da urbanização, do 

desenvolvimento industrial e do uso crescente de veículos. Esses eventos propiciaram um 

iminente risco à saúde pública e ao bem estar das populações em todo o globo terrestre, pois 

como sabemos, a destruição da camada de ozônio e o aquecimento global são decorrentes da 

poluição atmosférica, problemas estes, que afetam todas as nações industrializadas ou não. 

O ar limpo é considerado um requisito básico à saúde humana. A poluição do ar é 

responsável por várias doenças, sendo que mais de dois milhões de pessoas morrem a cada 

ano prematuramente, decorrências que podem ter alguma ligação com a poluição do ar e mais 

da metade destas mortes ocorrem nos países em desenvolvimento industrial (WHO, 2005). 

As condições de "poluição do ar" podem ser definidas como uma condição em que as 

substâncias que resultam de atividades antrópicas estejam presentes em concentrações acima 

dos seus níveis normais no ambiente, deste modo produzindo um efeito mensurável sobre os 

seres humanos, animais, vegetação, ou materiais (SEINFILD & PANDIS, 2006). 

Esta definição pode incluir quaisquer substâncias, sejam elas nocivas ou benignas, 

que ocasionem efeitos indesejáveis sobre o meio ambiente e sua população. Tradicionalmente, 

o ar poluído tem sido identificado como um fenômeno próprio apenas dos grandes centros 

urbanos e em regiões industrializadas. Porém, os densos centros urbanos são apenas "uma 

panela quente" emitindo continuamente concentrações de substâncias indesejadas para a 

atmosfera, atingindo proporções globais. Assim smogs urbanos e depreciação do ozônio 

estratosférico por clorofluorcarbonetos são ambos exemplos de manifestações do que pode ser 

chamado, em sentido amplo, de poluição do ar. 

Entre os poluentes que estão regulamentados em várias legislações ambientais, como 

a EPA (Environmental Protection Agency) e o CONAMA (Conselho nacional do meio 

Ambiente), podemos citar: material particulado em suspensão, fumaça, partículas inaláveis, 
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dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e ozônio; vale ressaltar que 

tais poluentes devem ser monitorados e limitados à exposição humana. 

Existem dois tipos de ozônio, o que sugere um paradoxo; o primeiro tipo é o ozônio 

que constitui a chamada “camada de ozônio” fica na estratosfera, e é responsável por filtrar os 

raios ultravioleta emitidos pelo sol, o segundo tipo, é o ozônio chamado de “ozônio 

troposférico” o qual é atribuído o papel de poluente atmosférico, pois além de afetar a saúde 

da população, causar o envelhecimento precoce, também é indicador de outros poluentes 

atmosféricos, pois este é um poluente secundário, já que sua formação depende da reação de 

poluentes primários, como os compostos orgânicos voláteis (COV) e os óxidos de nitrogênio 

(NOx) na presença de luz solar (SEINFIED & PANDIS, 2006). 

São compostos orgânicos voláteis (COV) aqueles que apresentam como 

característica um valor de pressão de vapor maior que 0,01 kPa (KEITH , 1996). 

Outra propriedade física que também é importante para a classificação dos COV é o 

ponto de ebulição: para compostos que apresentam ponto de ebulição abaixo de 150° C são 

classificados como COV; estes ainda apresentam uma subcategoria, os compostos orgânicos 

muito voláteis (COMV), os quais possuem pressão de vapor maior que 15 kPa (PARREIRA 

& CARDEAL, 2005). 

O benzeno, o tolueno e os xilenos (BTX) fazem parte dos compostos orgânicos 

voláteis e da sua subcategoria, compostos orgânicos muito voláteis (COMV), também estão 

incluídos na lista das 187 substâncias perigosas de acordo com a EPA (2009), estes estão 

citados na Norma Regulamentadora 15 (NR-15), que trata de atividades e operações 

insalubres. A NR-15 conclui que a exposição a essas substâncias é classificada como 

atividade insalubre. 

Benzeno, tolueno e xilenos (BTX) são constituintes do petróleo, dos quais derivam 

produtos importantes para a sociedade, como: gasolina, óleo diesel, solventes, tintas, 

medicamentos, plásticos, corantes, detergentes, entre outros. Esses compostos têm despertado 

um interesse especial às pesquisas cientificas pela sua toxicidade e por serem relativamente 

móveis no meio-ambiente, tanto na fase gasosa, líquida ou sólida (LOVLEY, 1997). 

Os BTX podem ser classificados tanto como poluentes atmosféricos primários 

quanto secundários. Primários porque são lançados na atmosfera, devido à ação antrópica do 

homem, e durante seu tempo de residência continuam como benzeno, tolueno e xilenos livres 

na atmosfera, ou sofrem algumas reações e passam a ser precursores dos poluentes 

secundários como é o caso do ozônio. 
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Apesar dos BTX não estarem presentes entre os compostos regulamentados em lei, 

não quer dizer que não estejam em concentrações significativas na atmosfera, ou que não 

sejam nocivos à saúde.  

Este trabalho tem o objetivo de desenvolver um método alternativo para identificar e 

quantificar a presença desses compostos na atmosfera, de modo a incrementar a viabilidade 

dos estudos de emissões de BTX e conseqüentemente mostrar o quanto é significativa a 

emissão destes compostos para a atmosfera. 

Os BTX se encontram na fumaça do cigarro, nas máquinas térmicas que usam 

combustíveis fósseis, nos canos de escape dos carros e nos evaporação dos combustíveis que 

se utilizam neles, nos tanques de estocagem de combustível fóssil, nas estações de tratamentos 

de águas residuais que descartam solventes ou combustíveis. 

De acordo com a AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) e a Clean 

Air Act (2004), o controle, a eliminação ou redução da poluição atmosférica deve ser feito 

diretamente na fonte geradora, pois cada atividade industrial produz poluentes atmosféricos 

específicos, contudo a AP-42 elaborou um documento com 15 capítulos, que trata das vários 

tipos de fontes, como por exemplo: queimadores externos em refinarias, eliminação de 

resíduos sólidos, fontes estacionárias de combustão interna, fontes evaporativas, indústria de 

petróleo, processos industriais de químicos orgânicos, tanque de armazenamento entre outros.  

Foi utilizado o método de microextração em fase sólida (SPME), que se constitui 

uma alternativa de fácil operabilidade e tem sido amplamente utilizado em diversas áreas 

,como: por exemplo: alimentos, botânica, ambiental, transporte de massa, farmacêutica e 

saúde (KOZIEL et al., 2000; PAWLISZYN, 1999; PAWLISZYN, 1997). 

A SPME é uma técnica de pré-concentração de amostragem, desenvolvida durante a 

década de 1990 por Chen e Pawliszyn (1995), Boland-Boyd e Pawliszyn (1996), Jia et al., 

(2000) e Arthur e Pawliszyn (1990). É uma técnica econômica, rápida, que não precisa de 

solventes e bastante eficiente, que pode ser usada em amostragem de matrizes sólidas, 

líquidas e gasosas, podendo tornar-se uma alternativa interessante para a rápida análise de 

COV no ar (TUMBIOLO et al., 2004). 

No decorrer dos anos 90, a técnica de amostragem via SPME ampliou a quantidade 

de substâncias analisadas e conseqüentemente as áreas aplicabilidade, como: farmacêutica, 

clínica alimentícia e ambiental (KOZIEL & PAWLISZYN, 2000). 

A técnica de SPME implementou vários tipos de revestimentos de fibras agrupadas 

para diferentes tipos de matrizes, substâncias e analisador, que pode ser encontrado no guia da 
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SUPELCO. O tipo de revestimento que foi usado neste trabalho foi a Carboxen/PDMS (75 

µm). 

A substância em estudo é adsorvida nas paredes do revestimento da fibra, e essa 

quantidade que é adsorvida é função de vários fatores, como: tempo de exposição da fibra, 

velocidade do ar, temperatura, concentração e quantidade de substâncias em mistura.  

Um gás padrão foi produzido para obter a curva analítica, sob condições de regime 

estacionário em um sistema estagnado, o tipo de analisador usado neste trabalho foi um 

cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massa (CGMS), o qual tem como 

principal característica a combinação de técnicas de separação (cromatografia) e de 

identificação (espectrometria), possibilitando uma quantificação com menos interferências. 

Esse trabalho pretende colaborar na ampliação de novas alternativas para 

identificação e quantificação de BTX no ar.  O método desenvolvido apresenta como 

vantagens uma maior acurácia e uma melhor reprodutibilidade na elaboração da curva de 

calibração de BTX a um baixo custo. 

Para uma melhor compreensão, a presente dissertação foi dividida em cinco 

capítulos. 

No capítulo I apresenta-se uma introdução geral do tema em estudo. 

O capítulo II apresenta um levantamento de vários conceitos importantes para o 

entendimento do tema em estudo. Portanto, neste capítulo são apresentados os aspectos 

teóricos referentes à poluição atmosférica, tipos de poluentes, classificação das fontes, leis e 

limite de emissões de poluentes atmosféricos e por fim a legitimidade dos caminhos teóricos. 

O capítulo III apresenta o estado da arte relativo ao estudo da poluição atmosférica. 

Descrevem-se, neste capítulo, as metodologias empregadas e os respectivos resultados 

obtidos. 

No capítulo IV, por sua vez, descrevem-se as metodologias deste trabalho incluindo 

os materiais utilizados, os equipamentos e as condições experimentais empregados. 

No capítulo V, são apresentados os resultados e sua discussão, a curva de calibração, 

o efeito da competição pela adsorção seletiva na fibra e os resultados de emissão dos BTX 

para a atmosfera. 

As conclusões finais obtidas nesta dissertação de mestrado em termos dos processos 

teóricos, experimentação e deliberação dos resultados, são apresentadas no capítulo VI. 

 

Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas citadas ao longo da presente 

dissertação, as quais deram sustentação aos conceitos utilizados e serviram de direção para o 
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processo prático da obtenção dos dados experimentais e interpretação dos resultados. 

Também foram acrescentados os dados anexados, como complementação dos assuntos 

abordados no corpo do texto. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo II 

 
Aspectos Teóricos 
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2-Aspectos Teóricos 

 
2.1–Características da atmosfera  
 
2.1.1-Composição da atmosfera 

A atmosfera é definida como uma enorme massa de ar que envolve o planeta Terra e 

a protege do impacto de meteoros e da incidência da radiação solar. É pela atmosfera que a 

energia solar, que controla o clima, é transmitida e modificada. Sua composição é essencial 

para a existência da vida no planeta Terra (HARE, 1996). 

A composição exata da atmosfera atual é determinada por um complexo mecanismo 

de reações químicas, entretanto, os principais componentes, em média, são: 78% de 

nitrogênio (N2), 21% de oxigênio (O2), sendo 1% restante formado por 0,03% de dióxido de 

carbono, quantidades variadas de vapor de água e pequenas quantidades de metano (CH4), 

hidrogênio (H2), ozônio (O3), dióxido de enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio (NO2), 

monóxido de carbono (CO) e outros constituintes menores (BRASSEUR at al., 1999; 

ROCHA et al., 2004). 

Praticamente todos os elementos da tabela periódica se encontram na atmosfera, no 

entanto, convencionou-se dividi-los em grupos de compostos químicos, são eles: compostos 

de enxofre, de nitrogênio, de carbono e de hidrogênio. Obviamente, também poderemos 

encontrar carbono no grupo dos compostos de enxofre e encontrar hidrogênio no grupo de 

compostos de carbono. Curiosamente o vapor de água e o peróxido de hidrogênio, assim 

como a hidroxila, não fazem parte de nenhum dos grupos acima. Esses são radicais de suma 

importância nas reações atmosféricas, de acordo com Seinfild & Pandis (2006). 

 

2.1.2-Camadas da atmosfera  

 

Existem diversas formas de descrever a estrutura da atmosfera. A atmosfera da terra 

é caracterizada por variações de temperatura e pressão em função da altura (SEINFIELD & 

PANDIS, 2006). Nesse sentido, “a classificação feita de acordo com o perfil de variação de 

temperatura com a altitude é a mais adequada do ponto de vista ambiental” (BRAGA et al., 

2006). Na Figura 2.1, podemos ver a divisão dessas camadas. 
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Figura 2.1 – Camadas da atmosfera e as variações da temperatura ( °C) (Adaptado de NASA's Earth 
Science Enterprise) 

 
 

A troposfera é a região que se estende desde o nível da superfície terrestre até cerca 

de 20 quilômetros de altitude e contém aproximadamente 85% da massa da atmosfera. A 

temperatura nesta camada da atmosfera diminui com o aumento da altitude. Como se 

apresenta dinamicamente, ela é freqüentemente instável com rápidas trocas verticais de 

energia e massa (ORLANDO, 2008).  

Segundo Braga et al., (2006), do ponto de vista climático, a troposfera possui 

importância fundamental, pois é nela que se desenvolvem as condições climáticas na terra.  

Logo acima da troposfera, encontra-se a estratosfera, cuja linha de transição é a 

tropopausa. Essa camada é muito importante do ponto de vista ambiental, pois é nela que se 

encontra a camada mais espessa de ozônio, com uma concentração de 200 mg/L (BOTKIN & 

KELER, 2000; BRAGA et al., 2006). Cerca de 90% de todo o ozônio que se encontra na 

estratosfera, é responsável pela absorção dos raios ultravioletas emitidos pelo sol. Essa 

camada se estende até 50 quilômetros de altura . 

Vale ressaltar que a troposfera é a única camada que faz o contato direto com a 

superfície, e por isso, é considerada a camada mais importante para o estudo da poluição 
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atmosférica. Entretanto, nas últimas décadas, a estratosfera vem chamando a atenção devido 

às altas emissões de poluentes atmosféricos provenientes das ações antrópicas, que têm 

causado a depreciação da camada de ozônio (MANAHAN, 2000; ROCHA et al., 2004).  

A camada entre 50 e 90 quilômetros de altitude a terra, é a mesosfera. Nessa região, a 

temperatura volta a diminuir com a altitude (BRASSEUR et al., 1999).  

A termosfera se localiza acima dos 90 quilômetros de altitude da terra e é a camada 

onde a temperatura aumenta, alcançando os valores mais elevados, que são fortemente 

dependentes do nível de atividade solar (BRASSEUR et al., 1999). 

 

2.1.3-Poluição atmosférica e leis ambientais 

 

De acordo com o conjunto de leis conhecida como Clean Air Act, inicialmente na 

década de 70 e em suas atualizações no decorrer dos anos, a poluição atmosférica é um 

problema para toda humanidade. Tendo em vista muitos poluentes atmosféricos, tais como os 

poluentes urbanos e os compostos tóxicos,  permanecem no ambiente por longos períodos e 

são transportados pelo vento até centenas de quilômetros de sua origem, os danos nocivos à 

população ratificam as preocupações em se compor uma legislação ambiental.  

Milhões de pessoas vivem em áreas urbanas poluídas, com partículas muito pequenas 

de poluentes tóxicos. Essa conjuntura de eventos acarreta problemas sérios à saúde. Pessoas 

expostas a níveis suficientemente elevados de determinados poluentes atmosféricos podem 

apresentar queimadura ou irritação nos olhos e na garganta, ou dificuldades respiratórias. A 

exposição prolongada à poluição do ar pode causar câncer e danos de longo prazo para o 

sistema imunológico, neurológico, reprodutor e respiratório. Em casos extremos, pode levar a 

morte. 

A EPA define poluente atmosférico como qualquer substância no ar que possa causar 

danos aos seres humanos ou, ao meio ambiente.  

No Brasil, o conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da 

resolução 005, de 1989 instituiu o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - 

PRONAR, como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para a proteção da saúde e 

do bem estar das populações. Além de frisar sobre a melhoria da qualidade de vida com o 

objetivo de permitir o desenvolvimento econômico e social do país de forma ambientalmente 

segura, tais instrumentos primam pela limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes 

de poluição atmosférica. 
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A resolução CONAMA N° 003, de 1990, determina os poluentes regulamentados e 

seus respectivos limites. Os poluentes são: 

• Partículas totais em suspensão; 

• Fumaça; 

• Partículas inaláveis; 

• Dióxido de Enxofre; 

• Monóxido de Carbono; 

• Ozônio; 

• Dióxido de Nitrogênio. 

Nem todo poluente atmosférico regulamentado é considerado um poluente tóxico ou 

perigoso, contudo, os poluentes assim conhecidos se referem a substâncias que possam 

contribuir ou aumentar a mortalidade, causar doenças graves ou potencial risco à saúde 

humana (SEINFELD & PANDIS, 2006). No III capítulo da Clean Air Act, as alterações 

ocorridas em 1990 previam um programa para acompanhar as emissões de poluentes 

atmosféricos perigosos. Na secção 112, essas alterações definem novos processos para 

controlar os compostos tóxicos do ar, e incluem 188 substâncias e o desenvolvimento e a 

disseminação do Maximum Achievable Control Technology (MACT).  

Com a implantação do MACT, nenhuma fonte estacionária poderia emitir mais de 10 

toneladas de poluentes atmosféricos perigosos listados pela Clean Air Act por ano, ou 25 

toneladas por ano de qualquer combinação desses poluentes atmosféricos perigosos, que se 

dividem em grupos: material particulado (MP), compostos orgânicos voláteis (COV), 

compostos halogênios, chumbo, mercúrio e amianto. 

Essas 188 substâncias listadas podem causar câncer ou outros efeitos sérios à saúde, 

tais como defeitos na reprodutividade, distúrbios genéticos e ainda os adversos efeitos 

ambientais. São alguns exemplos desses poluentes: benzeno, que é encontrado na gasolina; 

percloroetileno, que é emitido a partir de algumas instalações de limpeza a seco; e cloreto de 

metileno, que é usado como agente no stripper (coluna de empobrecimento) de solventes e 

tintas por um grande número de indústrias. Outros gases tóxicos listados incluem dioxinas, 

amianto, tolueno, e metais como cádmio, mercúrio, cromo e compostos de chumbo.  

Os efeitos da poluição atmosférica em escala global são caracterizados pela alteração 

da acidez (chuva ácida), pelo aumento da temperatura do planeta (efeito estufa) e pela 

modificação da intensidade da radiação solar, ou seja, aumento da incidência de radiação 

ultravioleta na superfície da terra, ocasionado pela depreciação da camada de ozônio na 

estratosfera (SEINFILD & PANDIS, 2006; NASCIMENTO, 2010). 
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Podemos classificar todos os poluentes atmosféricos em dois grandes grupos, os 

poluentes naturais provenientes de fontes naturais e os poluentes atmosféricos antrópicos ou 

provenientes da ação do homem. Esses dois grandes grupos de poluentes atmosféricos podem 

assumir a forma de partículas sólidas, gotículas, líquidos ou gases. 

As fontes naturais, ou não antrópicas, são fontes que acompanham toda a evolução 

biogeoquímica do nosso planeta e derivam do próprio meio ambiente. Alguns exemplos são: 

as tempestades de areia, as emissões dos aerossóis marinhos, as poeiras. Essas fontes naturais 

se dividem e se classificam, quanto à sua origem, em geogênicas e biogênicas.  

As fontes geogênicas são aquelas ocasionadas por atividades geogênicas, como por 

exemplo, as atividades vulcânicas e a escoamento “espontâneo” de óleo e gás natural.  

As fontes naturais biogênicas são emissões provenientes de atividades microbianas, 

plantações agrícolas, decomposição de animais e vegetais e incêndios naturais em florestas 

(WALLACE & HOBBS, 2006). 

As fontes antrópicas são aquelas que resultam da ação humana sobre o meio 

ambiente. As fábricas, indústrias, operações de estocagem, distribuição e queima de 

combustíveis, uso de veículos, entre outros, constituem exemplos de fontes antrópicas. 

Do ponto de vista espacial, as fontes poluidoras se dividem em móveis e fixas 

(BRAGA et al., 2006). As fontes móveis são aquelas que sofrem variações espaciais em 

função do tempo. Essas ainda se dividem em dois tipos:  

1. Onroad 

2. Nonroad 

As fontes onroad, como o próprio nome sugere, são aquelas provenientes de veículos 

que trafegam em estradas e rodovias, como, por exemplo, carros, motos e caminhões. As 

fontes nonroad, por sua vez, são aquelas provenientes de meios de transporte que se movem 

por vias diferentes de estrada e rodovias como, por exemplo, navios, aviões e trens (CETESB, 

2010). 

A classificação das fontes de estimativa de emissão, adotada no Brasil segue o 

modelo da AP-42 formulada pela EPA. São elas: estacionárias, fugitivas, evaporativas e 

abertas. 

As fontes estacionárias são aquelas que têm um endereço físico e fixo, como, por 

exemplo, chaminés, fornos e /ou flares (queimadores de segurança). 

As emissões fugitivas são aquelas provenientes de falha nas conexões de instalações 

de dispositivos e acessórios, como, por exemplo, as emissões nas linhas de distribuição de 

combustíveis e gases, falhas na selagem de válvulas e bombas (CETESB, 2010).  
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As fontes evaporativas são aquelas provenientes de um somatório de pequenos 

pontos de evaporação em uma única superfície, como, por exemplo, as emissões de solventes 

orgânicos em plantas de limpeza a seco e as emissões de compostos voláteis nas operações de 

armazenamento de combustíveis e solventes ou derivados do petróleo (AP-42, 1995; 

CETESB, 2010). 

Uma unidade de processamento de petróleo, por exemplo, tem várias formas de 

emissões: emissão na tancagem dos combustíveis, no processo de produção, na eliminação de 

efluentes contaminados etc.  

As fontes abertas são provenientes de compostos orgânicos voláteis que, ao entrar em 

contato direto com o ar atmosférico, sofrem evaporação. A dimensão da evaporação será 

proporcional à concentração do poluente no meio atingido (solo, água), à dimensão da área 

atingida, à velocidade do vento e à temperatura. As fontes abertas são de difícil controle. 

Alguns exemplos dessa fonte são: os corpos de água contaminados com COV, os rios 

contaminados com esgotos domésticos que emitem enxofre, atingindo muitas vezes longos 

percursos, ou em derramamento de óleo no mar e na lavagem a seco. 

As emissões abertas são bastante comuns em vários tipos de indústrias, pois qualquer 

empresa gera águas residuais que contêm compostos orgânicos, seja em limpezas de tanques, 

no próprio processo, na contaminação durante o transporte de combustíveis ou derivados de 

petróleo, ou seja, no vazamento de um tanque de posto de gasolina que atinge um corpo de 

água. 

 

2.2- Benzeno, tolueno e xileno: potenciais poluentes atmosféricos 
 

Existe outro tipo de classificação quanto ao poluente atmosférico, que diz respeito à 

sua origem na atmosfera, segundo o qual podem ser primários e secundários. 

Os poluentes primários são aqueles lançados diretamente na atmosfera pela fonte 

poluente, como, por exemplo, o monóxido de carbono (CO) lançado pelos carros, o dióxido 

de enxofre (SO2) lançado pelas atividades vulcânicas ou pelas atividades industriais. Os 

poluentes secundários do ar são aqueles que, depois de serem lançados na atmosfera, 

interagem quimicamente com outras espécies presentes no ar (CETESB, 2010). Em geral os 

radicais livres na atmosfera que facilitam as reações químicas, de acordo com Seinfeld & 

Pandis (2006) são: o peróxido de hidrogênio (H2O2), vapores de água e principalmente a 

hidroxila (HO·), e assim dão origem a poluentes provenientes dessas reações, sendo 

chamados poluentes secundários.  



Aspectos Teóricos                                                                                     Dissertação de Mestrado-UFRN/PPGEQ 

 
 

 QUEIROZ, Bruna Cibelle    30 

O termo Composto Orgânico Volátil (COV) é usado para denotar todo o conjunto 

dos compostos orgânicos presentes na atmosfera na fase vapor, excluindo o CO e o CO2, de 

acordo com Seinfeld e Pandis (2006).  

Dentro do grupo do COV, encontramos o BTX (Benzeno, Tolueno e Xilenos), que 

são derivados do petróleo. Esses compostos têm despertado um interesse especial pela sua 

toxidade e por serem relativamente móveis no meio ambiente, tanto na fase gasosa como na 

líquida e na sólida (LOVLEY, 1997). As concentrações de BTX na atmosfera dependem do 

clima, da topologia, do nível e do tipo de atividades industriais locais.  

Os BTX, além de serem poluentes primários, são também precursores dos poluentes 

secundários, pois participam da formação do ozônio troposférico. 

 

2.2.1-Principais danos causados pelos BTXs como poluentes primários da 

atmosfera  

 

Os danos ambientais causados pelo BTX como poluentes primários são graves. Esses 

danos são mais observados em locais fechados ou semi-fechados, por exemplo: com os 

trabalhadores de postos de gasolina, técnicos de tancagem de combustíveis, pesquisadores que 

trabalham com esses compostos, e até mesmo em comunidades que fiquem próximos de 

indústrias que emitam esses compostos para a atmosfera. 

Os sintomas causados pela exposição já foram estudados por alguns pesquisadores, 

como Mosby & St. Louis (1998), que mostraram que a exposição ao tolueno em longo prazo 

causa vômito e danos ao sistema renal nos seres humanos. Trabalhadores expostos a uma 

média de 21 ppm de xileno por 7 anos tiveram aumento de distúrbios funcionais no sistema 

nervoso central (SNC), de acordo com Mei-Lein Chen et al., (2002).  

A exposição crônica ao benzeno pode resultar em irritação dermatológica, 

genotóxicas e efeitos cancerígenos, tais como leucopenia, anemia, indução de aberrações 

cromossômicas e leucemia. As principais vias de exposição são através da inalação da fumaça 

do cigarro, evaporação ou combustão incompleta de combustíveis automotivos e emissões de 

indústrias. Outras substâncias monoaromáticas como tolueno e xilenos, com exposições 

crônicas e agudas, têm efeitos sobre o sistema nervoso central, mas não mostram efeitos 

cancerígenos (COCHEO et al., 2008). 
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2.2.2-Principais danos causados pelos BTXs como poluentes secundários da 

atmosfera  

 

A chave para entender a química troposférica começa com o radical hidroxila (·OH). 

Esse radical é extremamente reativo e diante da abundancia do O2 ainda consegue ter uma 

reatividade mais expressiva, uma vez que o ·OH, quando, reage praticamente com todos os 

traços de substâncias presentes na atmosfera (SEINFELD& PANDIS, 2006). 

Para que aconteça a formação do ozônio troposférico, ou ozônio ruim, como a ele se 

refere o livro da EPA de 2003 com o título de “Good up high, ozone, bad nearby”, é 

necessário a existência de três tipos de substâncias na atmosfera: NOx , COV e ·OH. 

 Acontece uma constante competição entre o NOx e o COV pelo radical ·OH. Segundo 

o livro “Good up high, ozone, bad nearby”, no capítulo “Quais os danos do ozônio ruim”, a 

EPA cita quais as principais fontes dos NOx e COV para atmosfera, que são: industriais, 

instalações elétricas, motores veicular, vapores de produtos químicos e solventes. 

As reações a seguir sintetizam as reações de formação do ozônio, de acordo com 

Seinfeld &. Pandis, 2006. 

Em uma atmosfera “limpa”, existe um equilíbrio entre produção e consumo de O3 na 

troposfera. O M representa uma molécula qualquer na atmosfera que participa da reação como 

vemos a seguir: 

  nm) 424 Radiação, ( 

O  NO h  NO
       

 
2

<
+→  +

λ
ν   (1) 

 M  O  M O  O 3

       
 

2 +→  ++   (2) 

 O  NO  NO O 22

       
 

3 +→  +   (3) 

 

Enquanto que em uma atmosfera poluída, o COV desempenha um importante papel 

na oxidação de NO a NO2 como  mostra reação 4. 

 RO  NO  NO  RO 2

       
 

2 +→  +          (4) 

 

Para entender melhor o papel do COV na formação do ozônio, consideram-se as 

reações 5 até 10. A sequência é quase sempre iniciada pelas reações de vários COV ou CO 

com o radical hidroxila, ·OH (5 e 6). Estas são seguidas pelas conversões do NO a NO2 
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(através das reações com HO2 ou RO2). O NO2 é fotolizado a NO e o oxigênio atômico que se 

combina com o O2 para criar o O3 (9 e 10). 

Na reação 9, o hυ representa a radiação solar. 

 

 OH  RO   OH  COV 22

       
2O +→•+         (5) 

22

       
2O CO   HO    OH  CO +→•+         (6) 

  NO HO  COV    NO  RO 22secundário

       
2O 

2 ++→+       (7) 

2

       
 

2 NO  OH      NO  HO +•→+         (8) 

O  NO     h  NO
       

 
2 +→+ ν          (9) 

M  O3    M  O2  O
       

 +→++          (10) 

 

O radical peroxila (RO2) representa qualquer molécula orgânica com número 

variável de átomos de carbono com um O2 ligado, substituindo o H na cadeia original.  

De acordo com o livro já citado, “Good up high, ozone, bad nearby”, no capítulo 

“Como o ozônio ruim afeta a saúde da população e do meio ambiente”, mostra que a 

exposição ao ozônio troposférico pode causa dores no peito, tosse e irritação na garganta, 

agravar a bronquite e a asma, e também prejudica a vegetação e os ecossistemas. Isso leva a 

uma redução de culturas agrícolas e dos rendimentos florestais comerciais, à redução do 

crescimento e da sobrevivência de mudas de árvores e ao aumento da suscetibilidade a 

doenças, pragas e outros problemas, tais como o clima áspero. Nos Estados Unidos, o ozônio 

troposférico é responsável por cerca de US$ 500 milhões na redução da produção agrícola a 

cada ano. O ozônio troposférico também danifica a folhagem das árvores e outras plantas, 

afetando a paisagem das cidades, parques e florestas nacionais e áreas de recreação. 

 

 

2.3-Métodos de amostragem  de COV e BTX 
  

Os métodos analíticos para poluentes atmosféricos orgânicos voláteis sofrem três 

problemas fundamentais, que são: (a) a necessidade de analisar concentrações muito baixas; 

(b) a necessidade de padrões analíticos para validação do método, que deverá conter os 
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analitos de interesse ao mesmo nível de concentração que aparecem nas amostras da 

atmosfera real; (c) o cuidado em não adicionar a poluição experimental no ambiente durante a 

preparação da amostra (NAMIESNIK. et al., 2000; TUMBIOLO et al., 2004). 

O Método 18 de determinação de compostos orgânicos gasosos por cromatografia 

gasosa e espectrometria de massa, indicado pela EPA é um método que tem como finalidade 

medição direta projetada para identificação e quantificação dos 36 compostos orgânicos 

voláteis via CGMS (Cromatografia gasosa e espectrometria de massa). O método tem 

potencial para ser estendido a muitos outros compostos desde que os critérios de desempenho, 

detalhado neste método, sejam cumpridos. Dentre esses compostos podemos citar: benzeno, 

tolueno e os xilenos. 

Esse método requer um padrão gasoso com certificação de um fabricante, para a 

obtenção da curva de calibração (isto é, com um certificado). Muitas empresas nacionais e 

internacionais disponibilizam esses padrões. No entanto, alguns países não possuíam as 

condições para armazenamento desse produto, que necessita de um ambiente de temperatura 

baixa e estável, e sendo assim não poderiam comercializá-lo. Em 2010, o Brasil foi um desses 

países.  

 

2.3.1- Método analítico de amostragem por SPME 

 

A técnica de microextração em fase sólida (SPME) é uma técnica de baixo custo 

econômico, que surgiu em 1990 com o pesquisador Pawliszyn e foi desenvolvida em virtude 

da necessidade de facilitar a preparação de amostragens rápidas, através da dessorção térmica 

por cromatografia gasosa. A fibra SPME é composta de 1 cm de comprimento de sílica 

fundida com revestimento de fase polimerizada, ligada a um tubo de aço inoxidável que 

garante a resistência mecânica necessária para outras amostragens e protege o material 

coletado dentro do tubo inoxidável (PAWLISZYN, 1997).  

A fibra e o tubo de aço inoxidável estão conectados a uma seringa especialmente 

projetada. Esse conjunto forma o dispositivo da SPME (PAWLISZYN, 1999), como podemos 

ver na Figura 2.2. 
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Figura 2.2- Dispositivo da SPME baseado nas séries de seringas Hamilton 7000 (PARREIRA & 
CARDEAL, 2005). 

 

A preparação da amostra por SPME é simples e depende de dois processos: 

• Extração; 

• Dessorção térmica. 

 

2.3.2-Fibras de SPME absorventes e adsorventes. 

 

Dependendo da fibra de SPME que esteja sendo utilizada, dois tipos de processos 

podem acontecer no decorrer da amostragem. Um processo é a absorção e o outro, a adsorção. 

As fibras absorventes extraem os analitos pelo processo de partição dentro de uma 

fase líquida. O processo de partição é baseado na distribuição do analito entre duas fases 

imiscíveis, que é determinado pela fugacidade de um composto em cada fase e, em equilíbrio 

pode ser descrito através de uma constante adimensional, coeficiente de partição-K 

(PEREIRA & CARDEAL, 2005), dado por: 

∞

∞

=
S

o

C

C
K       (11) 

Onde ∞
oC  é a concentração de equilíbrio do composto na fase orgânica (ex: 

solventes, fibra e outros) e ∞SC  é a concentração de equilíbrio do composto na amostra sólida. 

A capacidade das fibras absorventes reterem determinadas quantidades de analitos 

depende principalmente da espessura da camada líquida e do tamanho do analito. A 
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polaridade da fibra pode aumentar a atração de determinado analito, mas é a espessura do 

filme líquido na fibra que retém o analito (PEREIRA & CARDEAL, 2005). 

As fibras adsorventes extraem os analitos por interações físicas. A coleta ocorre por 

retenção dos analitos nos poros internos. Os micro e mesoporos são ideais para analitos 

pequenos ou intermediários, e, normalmente, os analitos ficarão retidos até que seja feita uma 

dessorção térmica ou por solventes. Macroporos podem adsorver grandes analitos através de 

interações de Van der Waals ou pontes de hidrogênio. Nesses tipos de fibras, há um número 

limitado de sítios de adsorção ( no caso da adsorção química), portanto ocorre uma 

competição entre os analitos, ao contrário da fibra absorvente. Os modelos de concentração de 

equilíbrio de um composto na fibra e sua concentração na amostra são comumente descritos 

por isotermas de adsorção (PEREIRA & CARDEAL, 2005). 

No processo de extração, a fibra fica exposta ao analito, esteja ele na fase gasosa, 

líquida ou sólida, e ocorre o processo de absorção ou adsorção, ou, os dois processos 

dependendo do tipo de fibra; por exemplo: no tipo de revestimento polidimetilsiloxano 

(PDMS), ocorre absorção mostrada na Figura 2.3, já no caso do revestimento 

Carboxen/PDMS, ocorre o processo de adsorção na Figura 2.4.  

 

 
Figura 2.3- Processo de adsorção do analito; 1- Etapa de exposição do analito, 2- adsorção do analito nos 

poros da fibra. Adaptado de PAWLISZYN, 1999.  
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Figura 2.4- Processo de absorção do analito; 1- Exposição ao analito, 2-Adsorção do analito pela PDMS. 

Adaptado de PAWLISZYN, 1999. 
 

O processo de dessorção térmica acontece quando a fibra é injetada no cromatógrafo 

gasoso (CG). O gás de arraste, que se encontra a uma temperatura elevada, uma média de 200 

°C em dependendo da rampa de análise. O gás de arraste conduz os analitos adsorvidos ou 

absorvidos pela fibra para a coluna, da coluna os analitos são analisados e depois a fibra pode 

ser reutilizada. Geralmente o procedimento de reutilização da fibra após uma análise é 

chamado de condicionamento, mas em alguns casos o tempo de “corrida” da rampa de análise 

é suficiente para retirar qualquer impureza da fibra, tornando-a condicionada. 

As aplicações da SPME têm se expandido a várias áreas de pesquisa, como: o meio 

ambiental, alimentos, transporte de massa, farmacêutica, médica e aplicações forense 

(KOZIEL et al., 2000; PAWLISZYN, 1999). 

A SPME tem sido amplamente aceita como uma técnica inovadora para a 

determinação de poluentes orgânicos em matrizes ambientais. Os analitos são absorvidos ou 

adsorvidos na fibra de SPME na solução aquosa ou no espaço livre sobre a solução e, em 

seguida, são diretamente dessorvidos da fibra de SPME no injetor do CG em alta temperatura 

(LLOMPART. et al., 1998). 

 

2.3.3- Aspectos teóricos a respeito da SPME 

 

O princípio da SPME é o particionamento dos analitos entre a matriz da amostra e a 

fase polimérica da fibra. A amostra de uma substância é extraída pela superfície do 

revestimento, esse processo é descrito pela Lei de Partição de Nernst. Para um revestimento 
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polimérico líquido, a amostra do analito absorvido pelo revestimento no equilíbrio é descrita 

nas concentrações das amostras no equilíbrio (PAWLISZYN, 1999). 

 

      (12) 

 

Onde: 

n = Massa do analito absorvido pelo revestimento; 

RAK  = Coeficiente de partição do analito entre o revestimento e a amostra.  

RV = Volume do revestimento; 

0C =Concentração inicial do gás; 

AV  = Volume da amostra. 

 

Portanto, a teoria de SPME baseia-se na cinética de transferência de massa entre 

fases e na termodinâmica, que descreve o equilíbrio de partição do analito entre elas 

(VALENTINE & AUGUSTO, 1999). 

A amostragem é baseada no equilíbrio de absorção e/ou adsorção dos analitos entre 

uma microfase de coleta, que pode ser sólida ou líquida, e uma matriz contendo os analitos 

(PERREIRA & CARDEAL, 2005). 

 

2.3.4-Tipos de Fibra 

  

Existem diferentes tipos de revestimentos de fibras, pois esses revestimentos são 

seletivos, ou seja, cada tipo de revestimento é indicado para extrair um determinado grupo de 

substâncias. Fibras polares são eficientes para extrair amostras polares, fibras apolares são 

eficientes para amostras apolares (PAWLISZYN, 1999). 

 

• Revestimentos apolares 

100 µm polidimetilsiloxano (PDMS) 

30 µm polidimetilsiloxano 

7 µm polidimetilsiloxano 

• Revestimentos polares 

85 µm polyacrylate 

55 µm Carbowax/divinilbenzeno 

ARRA

ARRA

VVK

VCVK
n

+
=

.

.. 0
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50 µm Carbowax/TPR 100 

• Revestimentos semipolares 

65 µm polidimetilsiloxano/divinilbenzeno 

As vantagens de  existir diferentes polímeros são: 

1. Extração seletiva; 

2. Redução de interferência na extração; 

3. Extração de compostos polares em matriz orgânica. 

A Supelco, empresa de fabricação de fibras, classifica comercialmente os tipos de 

fibras em: a) polímeros de poros homogêneos e b) partículas de poros incorporados na fase 

polimérica. 

Foi realizado um estudo de caso entre o tipo b) e o tipo a), observando-se que o tipo 

b) apresenta vários tipos de partículas parcialmente incorporadas no reticulado da fase 

polimérica. Essas fibras têm alta estabilidade mecânica e alta sensibilidade e seus 

comprimentos de filme são entre 50 e 65 µm (PAWLISZYN, 1999): 

 

(i) Polidimetilsiloxano/divinilbezeno (PDMS/DVB); 

(ii) Polidimetilsiloxano/carboxen (PDMS/Carboxen); 

(iii) Carbowax/templated resin (CW/TPR); 

(iv) Carbowax/templated resin (CW/TPR). 

 

Tabela 2.1- Características físicas de algumas fibras (Pawliszyn, 1999) 
 

 

Sabendo que: 

• Macroporos > 500Å; 

• Mesoporos 20-500 Å; 

• Microporos 2-20 Å 

Este trabalho usou fibras dos tipos  PDMS/Carboxen e PDMS. 

 

Porosidade  
(mL/g) Material poroso Área superficial 

(m²/g) 
Macro Meso Micro Total 

Divinilbenzeno 
Carboxen 
TPR-100 

760 
715 
341 

0,58 
0,23 

_ 

0,85 
0,26 
0,80 

0,11 
0,29 

_ 

1,54 
0,78 
0,80 
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2.3.5- Métodos alternativos para produção do gás padrão 

 

De acordo com Pawliszyn (1999), em seu livro “Applications of solid phase 

microextraction”, ambas as amostragens, de injeção de líquido padrão ou geração de gás 

padrão com amostragem via SPME, são usadas para calibração nas pesquisas com compostos 

gasosos. 

Sabemos que as amostragens de hidrocarbonetos gasosos são importantes devido ao 

impacto ambiental de suas concentrações na atmosfera (XIANG LI et al., 2010; 

PAWLISZYN, 1999). 

 

2.3.5.1-Mistura de gás padrão para calibração via SPME 

 

Existem dois métodos básicos para produção de gás padrão para amostragem por 

SPME.  

• Estático;  

• Dinâmico. 

O método estático sofre uma série de problemas que são previnidos com as normas 

de produção do gás método dinâmico.  

 

2.3.6-Lei de Fick para a formação do gás padrão 

 

O conceito básico da Lei de Fick diz que a difusão de um sistema composto por A e 

B ocorre devido à existência de um gradiente de concentração entre A e B. Existem outros 

tipos de difusão e a difusão por diferença de pressão e a difusão térmica devido ao gradiente 

térmico (BIRD et al., 2008). 

A difusão neste estudo se deve ao gradiente de concentração depois da injeção de 

uma gota contendo uma substância qualquer dentro de um recipiente fechado com pressão e 

temperatura constantes (pressão e temperatura ambiente), desenvolvendo a lei de Fick, 

chegamos à conclusão de que cada tempo decorrido corresponde a uma pequena parcela do 

volume evaporado, como podemos ver na equação 13. 

∑ =+∆−= N
i iiiijA NXXCDN 1  (13) 

 

NA=Velocidade de transferência de massa; 

X=Fração molar do composto i; 
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Dij=Difusividade do composto i em j; 

Ni= números de Mols do composto i. 

C=Concentração 

 

Esse processo de difusão em um sistema estagnado fica bem exemplificado na Figura 

2.4. 

 

  

 

  

  

   

 
  

 
Figura 2.5- Ilustração do processo de difusão e formação do gás padrão, após a injeção do padrão líquido 

de BTX. 

 
2.4-Cromatografia 
 

2.4.1-Classificação 

 

Existem vários critérios usados para a classificação das diferentes modalidades de 

cromatografia, sendo os mais comuns relacionados à técnica empregada, ao mecanismo de 

separação envolvido e aos diferentes tipos de fases utilizadas (COLLINS, 1997; ARAUJO, 2010). 

As principais classificações são: 

• Pela forma física do sistema cromatográfico; 

• Pela fase móvel empregada; 

• Pela fase estacionária empregada; 

• Pelo mecanismo de separação. 

 

2.4.1.1-Cromatografia gasosa 

 

Na cromatografia em fase gasosa, separa-se uma mistura gasosa em seus componentes 

fazendo-a mover-se sobre uma fase estacionária. O método é semelhante à cromatografia líquido-

líquido, exceto que a fase líquida móvel é substituída por uma fase gasosa móvel. A fase 

estacionária tem duas possibilidades: sólida ou líquida. Por isso, os mecanismos de separação são 
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limitados à adsorção ou à partição. A cromatografia em fase gasosa permite separar misturas 

complexas contendo até 200 compostos muito semelhantes. 

Essa técnica limita-se a compostos voláteis e termicamente estáveis, pois os mesmos 

devem ser analisados na fase gasosa. Isto inclui substâncias que têm uma pressão de vapor 

apreciável até cerca de 400 °C. Os materiais apolares são mais fáceis de tratar do que os polares, e  

materiais iônicos não podem ser separados por cromatografia em fase gasosa. Estas limitações 

reduzem a 20% dos produtos químicos conhecidos aqueles que podem ser analisados por esta 

técnica. A Figura 2.5 ilustra um esquema de cromatógrafo a gás (LEDERER ,1973; ARAUJO, 

2010). 

 
 
  

 
1-Reservatório de gás e controle de vazão e pressão    2-Injetor (vaporizador) da amostra 
3-Coluna cromatográfica e forno de coluna     4-Detector 
5-Eletrônica de tratamento de sinal     6-Registro de sinal 

 
Figura 2.6- Esquema de um cromatógrafo a gás (ARAUJO, 2010). 

 
 

 

 

.



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo III 

Metodologia Experimental 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologia Experimental                                                                       Dissertação de Mestrado-UFRN/PPGEQ 

 
 

 QUEIROZ, Bruna Cibelle  julho/2011  43 

3- Metodologia experimental 

 
3.1-Reagentes 
 

Todos os reagentes utilizados no presente trabalho foram de grau P.A, como mostra a 
Tabela 3.1. 
 

Tabela 3.1- Origem e pureza dos compostos utilizados. 
 

Reagentes de solventes Fabricante Pureza (%) 
Benzeno Merck 99,5 

Tolueno F.Maia 99,5 

p-Xileno Aldrich 99,0 

 
Foi utilizado ainda o metanol (Merck, 99,5% de pureza) como um solvente na 

preparação do padrão líquido, para fins de conservação desse padrão.  
 
 

3.1.1- Propriedades físico-químicas dos reagentes 

 

 
Tabela 3.2- – Principais propriedades físico-químicas dos compostos BTX uitilizados (TPHCWG, 1997). 

 
Hidrocarbonetos Fórmula PE 

(°C) 
MM 

(g.mol-1) 
Dens. 

relativa 
Coef.  Henry 

(adim.) 
Dar 

(cm2.s-1) 
Benzeno 

Tolueno 

p-Xileno 

C6H6 

C7H8 

C8H10 

80,1 

110,6 

138,0 

78,1 

92,1 

106,2 

0,877 

0,867 

0,861 

2,25x10-1 

2,74x10-1 

2,33x10-1 

8,80x10-2 

8,70x10-2 

- 

PE- Ponto de ebulição 
MM- Massa molar 
Dar- Difusividade no ar 

 
 
3.1.2- Formulas moleculares do benzeno, tolueno e p-xileno 

 
As figuras 3.1 a 3.3 apresentam as estruturas moleculares dos BTX estudados. 

 
 

Figura 3.1-Benzeno. 
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Figura 3.2-Tolueno. 

 

 
 

Figura 3.3-p-Xileno. 
 

 
3.2 Equipamentos utilizados 
 
Foram utilizados os seguintes materiais neste trabalho: 
 

• Cilindro de nitrogênio grau Industrial da Air Products código X50S 95% grau de 

pureza; 

• Controlador de vazão, Multi Channel Flow Ratio/pressure controller, Type 647B da 

MKS instruments; 

• Cilindro contendo BTX padrão (10 ppm), do fabricante SUPELCO; 

• Medidor de pressão, modelo Taylor Eletronic transmitter, output 4-20 mA; 

• Bomba de vácuo WEQ, com motor de indução monofásico; 

• Bomba de água Tecnal; 

• Aquecedor; 

• SPME- 75 µm carboxen/PDMS, para injeção manual, da SUPELCO; 

• SPME-100 µm PDMS, para injeção manual, da SUPELCO; 

• Frasco Mariotte da marca Laborglass de 20 litros; 

• Serpentina para resfriar, conectada ao banho termostático; 

• Banho termostático Tecnal TE-184; 

• Termômetro digital Sppencer, Hand Held;  

• Tanque térmico de alumínio de 500 litros, fabricado pela USIMON; 

• Microseringa de 50 µl, fabricante Supelco; 

• Multímetro da marca Marca Rontek. 
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A Figura 3.4 apresenta um diagrama esquemático do aparato experimental utilizado 

nos primeiros experimentos, para testar quais os parâmetros (temperatura, pressão, 

concentração, tempo de exposição) teriam maior influência no processo de adsorção/absorção 

do BTX nas fibras em estudo. 

 

 
Figura 3.4- Aparato experimental utilizado nos primeiros experimentos. 

 
 
 

O diagrama esquemático apresentado na figura 3.4 apesar de sua simplicidade 

constitui-se em uma importante etapa na definição da bancada experimental final. Ele foi 

constituído do medidor de vazão, do cilindro e de nitrogênio e um recipiente de 30 mL com 

três entradas, por onde entravam o gás padrão BTX da SUPELCO e o gás nitrogênio e a 

terceira entrada foram usados para coleta de amostras pela SPME.  

Constata-se que o primeiro aparato experimental é bem simplificado comparando-se 

ao aparato da Figura 3.5. 

Com a realização dos testes preliminares com o aparato experimental da figura 3.4, 

Foi necessária a realização da otimização de alguns sistemas: como o de termostatização, o do 

sistema de bombeamento de água dentro do tanque. As modificações ocorridas trouxeram 

melhorias significativas nos resultados experimentais. O sistema de termostatização foi 

amplamente otimizado para controlar por menores que fossem as pequenas oscilações de 

temperatura, pois a extração via SPME apresentou resultados muito dependentes da 

temperatura, inclusive para a fibra PDMS existe uma forma de corrigir o efeito da temperatura 
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nos resultados, infelizmente não existe tal correção para a fibra Carboxen/PDMS 

(PAWLISZYN, 1999).  

O trabalho de Yong Chen et al., (2003), teve como objetivo identificar quais os 

fatores mais significativos no processo de extração com a  fibra Carboxen/PDMS. Fatores 

comos: concentração, tempo de exposição e temperatura de amostragem, esses fatores foram 

avaliados um a um. No entanto o trabalho concluiu que nenhum desses fatores isoladamente 

tem uma responsabilidade sobre o processo de extração e sim a somatória desses fatores.  

 
 

Figura 3.5-Aparato experimental otimizado. 
 
 
 
3.3- CGMS 
 
 

A análise das amostras foi realizada por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massa CGMS utilizando um cromatógrafo modelo QP2010/plus da 

Shimadzu. A Figura 2.6 ilustra o equipamento utilizado nas análises. 
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Figura 3.6- Modelo QP2010 de CGMS da Shimadzu (EVANGELISTA 2009) 
 
 

3.3.1- Tipo de Dectetor 

 

O detector quadrupolos foi desenvolvido em paralelo com o detector ion trap pelo 

premio nobel Wolfgang Paul, um dos pioneiros na área de espectrometria de massas. O 

detector quadrupolos é um dos tipos de analisadores mais utilizados em espectrometria de 

massas. Em um espectrômetro de massas quadrupolos, o responsável por filtrar os íons é o 

analisador quadrupolos, com base em uma relação massa carga, os íons são separados com 

relação na estabilidade de sua trajetória em um campo elétrico, sendo esse criado por 

oscilações elétricas aplicados nos cilindros metálicos (WOLFGANG, 1990).  

 

 
3.3.2-Coluna do CGMS 

 
 

A separação dos componentes da amostra é feita na coluna cromatográfica. A natureza 

do suporte sólido, o tipo e quantidade da fase líquida, o método de empacotamento, o tamanho da 

coluna e a temperatura são fatores importantes para a resolução desejada (ARAUJO, 2010). 

As especificações da coluna cromatográfica utilizada, DB-5MS, do fabricante J&W 

Scientific, são apresentadas na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3. Especificações da coluna cromatográfica. 
 

Parâmetro Especificação 

Comprimento da coluna (m) 30 

Tipo “narrowbore” 

Diâmetro (mm) 0,250 

Espessura do filme (µm) 0,25 

Faixa de utilização (°C) 60 – 350 

 

 

3.3.3-Condições cromatográficas para análise dos BTX 

 

As condições do cromatógrafo para a análise dos BTX estão descritas na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4- Condições cromatográficas para análise do BTX 
 

Parâmetros Especificações 

Temperatura inicial do forno 

Temperatura da interface 

Temperatura de injeção  

Tempo inicial de amostragem 

Gás de arraste 

Tempo final da corrida 

Tipo de detector 

40 °C com acréscimo de 20 °C a cada 4 minutos 

310 °C 

150 °C 

0 min 

He 

18 min 

Quadrupolo 

 

No final da corrida de 18 minutos a fibra estava devidamente condicionada, para uma 

nova amostragem. 

 

3.4- Microextração em fase sólida 
 

O experimento foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa, de cunho 

investigativo, foram realizados dois estudos de caso para avaliar a eficiência das duas fibras 

na amostragem via SPME, polidimetilsiloxano (PDMS) e Carboxen/PDMS. 

A fibra PDMS é uma fibra que apresenta poros homogêneos. No mercado, 

encontramos três tipos de espessura: 7 µm, 30 µm e 100 µm. A ultima e mais popular das 

versões é usada para semivoláteis (PAWLISZYN, 1999). 
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A fibra Carboxen/PDMS é uma mistura de polímeros, pois os seus diâmetros de 

poros são da ordem de 10 Å, apresentando uma distribuição de 2-20 Å. Essa fibra é ideal para 

extração de pequenas moléculas que fiquem na faixa entre C2-C12 (PAWLISZYN, 1999), O 

que se mostrou ideal durante os experimentos, fazendo com que substituíssemos totalmente o 

uso da PDMS pela Carboxen/PDMS de 75 µm, ilustrada a seguir na Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7- Conjunto fibra e suporte. 

 
3.5-Procedimento Experimental  
 

A idéia de produção de um gás padrão tem como fundamento a Lei de Fick, de 

difusão completa ou ideal, a partir da evaporação do padrão líquido dentro de um espaço de ar 

estagnado, com pressão e temperatura constantes. Juntamente com o principio de conservação 

da massa da fase líquida para a fase gasosa, podemos determinar a concentração do gás 

formado.  

O procedimento para obtenção do gás padrão, através do método proposto neste 

trabalho, divide-se em: preparação do padrão líquido e produção do gás padrão pelo método 

estático. 
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3.5.1-Condições físicas experimentais 

 

3.5.1.1-Temperatura (colocar o período) 

A temperatura durante todo o experimento foi de 22,1 °C. Essa temperatura foi 

adotada, levando-se em consideração uma “média” da temperatura de cidade de São Paulo, 

pois toda a parte experimental foi realizada em São Paulo no Departamento de Engenharia 

Química da USP. 

Essa temperatura foi mantida constante, para evitar que a concentração do analito 

fosse influenciada pelo efeito térmico. 

 

3.5.1.2-Umidade do Ar 

Não monitoramos a umidade do ar, pois antes de se iniciar os experimentos, eram 

feitas seções de vácuo no recipiente a fim de se retirar qualquer umidade que pudesse afetar 

os resultados. Em seguida, acrescentava-se nitrogênio gasoso (Nitrogênio grau Industrial da 

Air Products código X50S), para manter as condições no meio de evaporação sempre 

constantes. 

 

3.5.1.3-Tempo de exposição da fibra 

Realizaram-se estudos de casos para se determinar o tempo de amostragem ótimo (o 

tempo ótimo, seria o tempo que permitisse adsorver o analito nas maiores e menores 

concentrações sem a interferência da adsorção competitiva) na condição de não equilíbrio via 

SPME. Esses tempos variaram entre 1, 5, 10, 15, 20 e 25 minutos de exposição. 

 

3.5.1.4-Pressão 

A pressão adotada durante todos os experimentos foi a pressão atmosférica no local  

onde os experimentos foram realizados, edifício semi industrial, que apesar de variar muito 

pouco no decorrer dos dias, não provocava nenhuma perturbação no sistema. 

 

3.5.2-Preparação do padrão líquido 

 

Para a geração do gás padrão, foi necessário assegurar a concentração do padrão 

líquido, pois a partir da evaporação desse e sua diluição no espaço (Mariotte de 20 litros), o 

gás de interesse era formado, e principalmente a qualidade do padrão gasoso era totalmente 

dependente da qualidade do padrão líquido. 
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Foi assegurado que o padrão líquido fosse o mesmo durante todos os experimentos. 

Para isso, foi feito um volume grande do padrão líquido de 60,875 cm³, dividimos em vários 

de 10 ml com lacre, e os armazenamos em freezer, a uma temperatura sempre abaixo de zero. 

Cada recipiente era usado quatro vezes, e depois descartado, para evitar a perda da 

qualidade do padrão líquido, pois os três compostos: benzeno, tolueno e p-xileno, são muito 

voláteis. 

A produção do padrão líquido empregou 50% em massa de metanol, usado como 

conservante da solução e ao mesmo tempo diluente, e os outros 50% ficaram distribuídos 

entre uma proporção em massa de 1:1:1 entre os três compostos benzeno, tolueno e p-xileno, 

os valores reais pesados foram de: 

• Tolueno = 8,088 g 

• P-xileno = 8,095 g 

• Benzeno = 8,101 g 

• Metanol = 26,11 g 

Originando em uma solução total em BTX de 24,283 g e 26,11g de metanol e para o 

cálculo de porcentagem, foi admitido o valor de uma densidade média para os três compostos, 

que têm densidade muito próxima de 0,87 g/cm³. Essas informações se encontram disponíveis 

nos rótulos comerciais dos reagentes, com isso obtendo-se o volume de 27,9 cm³ de BTX e de 

32,975 cm³ de metanol. 

Isso nos remete a um porcentual real de volume de BTX, na solução padrão de 

45,83%. 

O cálculo para a concentração do padrão gasoso, a partir da concentração do padrão 

líquido, é detalhado abaixo. 

olMeBTXT VVV tan+=         (13) 

TV = 60,875 cm³ 

TV = volume total 

BTXV  = Volume correspondente à mistura de benzeno, tolueno e p-xileno 

olMeV tan  = Volume correspondente ao metanol 

Para um volume de 6 µl do padrão líquido de BTX teríamos: 

6 µl________________100% 

X_________________45,83% ( porcentagem de BTX no padrão líquido) 
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O volume de BTX, foi de 2,7498 µl. Esse volume dividido por três, para obter o 

volume individual de cada componente (benzeno, tolueno e p-xileno), que, para esse volume 

de injeção foi de 0,9166 µL. Convertendo-se esse valor para cm³, obtivemos 9,166x10-4 cm3. 

Usou-se a fórmula da densidade, equação 14, para encontrar a massa correspondente 

a cada componente do BTX para esse volume de 6 µL. A densidade para os três compostos 

usados neste trabalho foi a mesma, resultado de uma média das densidades individuais. 

V

m
d =        (14) 

 

A equação (14) fornece o valor de 797,44 µg de benzeno ou tolueno ou p-xileno, já 

que a densidade dos três foi adotada igual, e o volume dos três compostos também foi igual. 

Dividindo o valor da massa pelo volume do recipiente (Mariotte) para obter a 

concentração mássica de cada BTX, que foi de 40685,8 µg/m³. O volume utilizado neste 

cálculo foi o volume real do recipiente que é de 19,6L. 

Esse cálculo foi realizado para os volumes de 1, 2, 4, 5, 6, 10, 18 e 25 µL.  

Essa concentração, calculada a partir do padrão líquido de BTX, pode-se entendida 

como a concentração inicial, ou a concentração máxima de formação do gás de BTX. 

 

3.5.3-Preparação do padrão gasoso 

 

A preparação do gás padrão apesar de ser um procedimento de princípio simples e 

barato, requer muita atenção e cautela e obedece a seguinte conduta: 

1. Inicializar o método e deixar o CGMS atingir as suas condições de análise; 

2. Condicionar a fibra, para que nenhuma impureza atrapalhe o resultado da 

análise; 

3. Ligar todo o aparato experimental, para atingir a temperatura experimental; 

4. Condicionar o Mariotte; 

5. Deixar o padrão líquido em torno de 19 °C; 

6. Depois que o sistema atingir a temperatura de 22,1 °C e estiver estável, 

coloca-se o Mariotte dentro do tanque, que será preso por um suporte de ferro 

que permite que esteja fixo e submerso na água termicamente estável;  

7. Aplicar vácuo no Mariotte, e depois bombear nitrogênio, para retirar a 

umidade e as impurezas presentes no ar, acompanhando toda essa etapa, por 

meio de um medidor de pressão; 
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8. O Mariotte é fechado (o fato do Mariotte não ser “perfeitamente” fechado não 

atrapalha os resultados, pois os pontos significativos estão fora do tempo em 

que o padrão gasoso começa a escapar para o meio); 

9. Colocar papel alumínio no sistema para melhorar a termostatização; 

10. Injetar a fibra por meio de um septo de borracha para fazer o teste de branco, 

para garantir que o Mariotte esteja realmente limpo; 

11. Com uma microseringa é retirado padrão líquido, de acordo com a quantidade 

desejada de volume, e injetada no Mariotte, dois cronômetros são ligados, um 

para monitorar o tempo de difusão do BTX dentro do Mariotte, e o outro para 

monitorar o tempo de exposição da fibra; 

12. Atingindo o tempo de 10 min a fibra é colocada no CGMS, por injeção 

manual, e ao término da corrida de 18 minutos, a fibra pode ser reutilizada no 

próximo ponto de monitoramento. 

A Figura 3.8 mostra todo aparato experimental, e na Figura 3.9 pode-se observar o 

fluxograma do procedimento experimental. 

 

 
Figura 3 8- Foto do aparato experimental otimizado. 
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Figura 3.9- Fluxograma do procedimento experimental. 
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4-Resultados e Discussão 

 

4.1-Otimização do método proposto 

 

4.1.1-Escolha do tipo de fibra 

 

Com o objetivo de utilizar a fibra que apresentasse a melhor extração do BTX em 

fase gasosa em baixas concentrações, foram realizados dois estudos de caso com fibras de 

diferentes revestimentos. No primeiro caso, utilizou-se a fibra polidimetilsiloxano modelo do 

fabricante Supelco. No segundo caso, foi utilizada a fibra Carboxen/PDMS do mesmo 

fabricante.  

 

4.1.2. Estudo de caso 1 

 

A fibra polidimetilsiloxano inicialmente ficou exposta ao gás padrão da SUPELCO 

por 10 min. Não obtendo nenhum sinal satisfatório como resposta do CGMS, variou-se o 

tempo de exposição até uma hora, mas ainda assim não se observou nenhum sinal que 

justificasse a utilização da PDMS, pois o único sinal identificado pelo CGMS foi o argônio, 

que apresenta uma composição no ar de 0,934% (BRAGA et. al., 2006). 

 

4.1.2.1. Avaliando o tempo de exposição da fibra PDMS 

 

Para confirmar a ineficiência da fibra PDMS na amostragem de BTX em fase gasosa, 

foi variado o tempo de exposição para uma mesma concentração de 10 ppm de gás BTX 

padrão da Supelco. 

O tempo de amostragem, no caso de SPME, é um parâmetro de grande importância 

na obtenção dos resultados: para cada tempo de exposição, haverá o correspondente em 

concentração da amostra adsorvida e/ou absorvida na fibra (XIANG et al., 2010; CHO et. al., 

2003; KOZIEL et al., 2000; PAWLISZYN et al., 1999). 

Existem dois tipos de tempos de amostragem: amostragem no tempo de equilíbrio e 

amostragem fora do tempo de equilíbrio. O que vai determinar qual a melhor escolha será o 

estudo dessa exposição dentro das condições experimentais propostas. 

O tempo de equilíbrio varia de acordo com faixa de concentração e a temperatura 

durante a amostragem. Variou-se o tempo de exposição conforme a Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1-Variação o tempo de exposição da fibra PDMS. 
 

Exposição da Fibra PDMS  
(min) 

Concentração do gás padrão  
(ppm) 

Sinal do CGMS 

10 

20 

30 

40 

60 

10 

10 

10 

10 

10 

Nenhum 

Nenhum 

Nenhum 

Nenhum 

Nenhum 

 

Esses resultados apontam que a fibra PDMS não é adequada para extração de BTX 

na fase gasosa para baixas concentrações. A Figura 4.1, vê-se um cromatograma padrão dos 

resultados desse estudo de caso. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1- Cromatograma do gás padrão da SUPELCO via fibra PDMS. 
 

 
Outros testes foram realizados com a fibra PDMS, como, por exemplo, amostragem 

em concentrações saturadas de BTX em água e amostragem por headspace. Para esse caso 

foram observados sinais de extração no CGMS, mas como o objetivo do trabalho seria a 

amostragem direta e não por headspace, realmente a fibra não seria indicada para o estudo 

aqui proposto.  
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4.1.3 Estudo de caso 2 

 

No trabalho de Koziel & Pawliszyn, 2000, foram comparados três tipos de fibras 

PDMS, PDMS/DVB e Carboxen/PDMS na análise de benzeno, tolueno, etilbenzeno e p-

xileno no ar, e avaliados os efeitos de temperatura, tempo de exposição e quantidade de 

analito absorvido e/ou adsorvido pelas três fibras. Uma das conclusões desse trabalho foi que 

a fibra Carboxen/PDMS apresentou uma seletividade maior e uma sensibilidade maior que as 

outras duas fibras, sendo assim mais indicada para o trabalho de amostragem de BTEX/BTX 

no ar. Em outros trabalhos de amostragem de BTX no ar, a fibra Carboxen/PDMS foi usada e 

obteve resultados bastante satisfatórios ( TUMBIOLO et al., 2004; CHO et al., 2003). 

Foram realizados alguns experimentos com a fibra Carboxen/PDMS e o gás padrão 

de BTX da Supelco, observando-se uma maior sensibilidade da fibra em estudo. No entanto, 

depois de um período de 2 semanas, o gás padrão foi perdendo gradativamente a quantidade 

de 10 ppm de BTX, chegando a apresentar depois desse período apenas nitrogênio. A 

pesquisa teve continuidade com a alternativa de produção do gás padrão BTX em laboratório. 

 
4.1.3.1-Testes preliminares com a fibra Carboxen/PDMS 

 

Para esses primeiros testes, usou-se uma solução de tolueno como padrão líquido, e 

em um recipiente fechado (Mariotte de 20 l), com volume real de 19, 6 L, juntamente com o 

gás nitrogênio, em uma sala termostatizada a 21 °C, com uma microseringa de 10 microlitros, 

injetou um pequeno volume de 2 µl do padrão líquido de tolueno dentro do Mariotte 

fechado,sendo a única comunicação com o meio externo, um septo de borracha por onde 

entravam a microseringa e a fibra. Os experimentos estão detalhados na Tabela 4.2. 

O tempo de difusão na Tabela 4.2, corresponde ao tempo decorrido desde que o 

padrão líquido é injetado no Mariotte, pois a cada tempo corresponde um valor de massa 

evaporada, que será proporcional ao sinal do CGMS, e esse, por sua vez, será proporcional à 

quantidade de tolueno que foi adsorvido pela fibra Carboxen/PDMS. O tempo de exposição 

usado como teste foi de 5 minutos. 
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Tabela 4.2- Condições experimentais da formação do gás com tolueno. 
 

Experimento 
Exposição da  

fibra (min) 

Tempo de 

difusão (min) 

Sinal do 

CGMS 

Concentração do 

Tolueno (µg/m³) 

Temperatura 

(°C) 

1 5 5 1310032 88775,5 21 

2 5 32 1311008 88775,5 21 

3 5 59 1317156 88775,5 21 

4 5 86 622517 88775,5 21 

5 5 113 644447 88775,5 21 

 

 

A concentração, nos experimentos indicados na Tabela 4.2 não variou, pois foi 

admitido que a concentração máxima evaporada dentro do Mariotte seria de 88775,5 µg/m³, 

pois corresponde a hipótese de conservação da massa do padrão líquido injetado. No entanto, 

o sinal do CGMS variou devido ao tempo de difusão dentro do Mariotte. Para os pontos 

máximos de sinal do CGMS constatou-se a difusão completa do gás de BTX, que 

corresponderia exatamente a concentração desejada, que para esse experimento, é 88775,5 

µg/m³ ( conforme calculado no item anterior). 

Foi utilizado o mesmo gás nitrogênio grau Industrial, da Air Products, código X50S, 

para todos os experimentos, e a pressão atmosférica foi também asseguradamente constante. 

Usando um programa do CGMS chamado de “Data Composition”, sobrepusemos os 

três primeiros pontos experimentais da Tabela 4.2, como está exposta a seguir conforme a 

Figura 4.2. 

Comparando-se os resultados mostrados na Figura 4.1 (para o estudo de caso 1). No 

qual, os resultados para o estudo de caso 2, mostrados na Figura 4.2 usando um gás padrão 

produzido em laboratório e a fibra Carboxen/PDMS, os resultados são satisfatórios somente 

para o estudo de caso 2, pois, como podemos observar na Figura 4.2, os três sinais 

sobrepostos praticamente não mostraram alteração, ou seja, a reprodutibilidade e a 

confiabilidade dos resultados tornaram-se seguros, enquanto que, para o estudo de caso 1, 

com a fibra PDMS por amostragem direta com o gás padrão de BTX, a fibra não conseguiu 

absorver os analitos. 

As duas fibras em estudo apresentam dois mecanismos de extração diferentes (uma 

fibra faz extração pela adsorção e a outra fibra faz a extração pela absorção). Esse é um dos 

motivos pelos quais foi observada tal discrepância na comparação dos resultados entre as 

fibras PDMS e Carboxen/PDMS, Como já foi citado na literatura acima, o método de 
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extração por adsorção em SPME é ideal para moléculas menores, como é o caso dos analitos 

em estudo, BTX. ( colocar Referênca) 

 
Figura 4.2- triplicata dos testes com tolueno e a fibra Carboxen/PDMS.  

 
A cauda no cromatograma é uma característica da dessorção térmica nesse tipo de 

fibra, pois, em 90% dos ensaios, ela foi constante e no trabalho de Tumbiolo et al., (2004), é 

apresentado um cromatograma com o mesmo perfil dos resultados apresentados neste 

trabalho. 

O primeiro perfil de difusão do líquido e a formação do gás são apresentados na 

Figura 4.3, nas condições de regime estacionário. 

 
Figura 4.3-Sinal do CGMS correspondente à difusão do tolueno em função tempo. 

 
Com o tempo, o gás vai se dissipando no ambiente, pois a vedação não é perfeita. Por 

esse motivo, foi necessário fazer os experimentos em um lugar bem aberto, com uma capela 

próxima e sempre usando máscara de proteção. 
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4.2-Teste com a produção do gás padrão de benzeno, tolueno e p-xileno 
 

Produziu-se o padrão líquido em uma solução de 1:1:1 de benzeno, tolueno e p-

xileno, usando sempre as mesmas substâncias com grau analítico (P.A.). 

Para os três compostos, usamos a mesma densidade de 0,87 g/cm3, injetamos 2 µl do 

padrão líquido de BTX no mesmo recipiente Mariotte de 20 litros na sala termostatizada, com 

uma pressão de 1 atm, esses dados estão presentes na Tabela 4.3 abaixo. 

No dia em que esses experimentos foram realizados houve uma grande “amplitude 

térmica”, ocasionando uma oscilação na temperatura da sala, pois o controlador de 

temperatura da sala tinha um tempo de resposta muito lento, e devido às paredes da sala serem 

de vidro e permanecerem em contato direto com as condições meteorológicas do ambiente 

externo, a “amplitude térmica” do dia, de acordo com os dados do QUALAR da CETESB, foi 

de 5,6 °C. Essas condições de oscilação de temperatura acabaram interferindo nos resultados, 

como pode ser observado nos dados apresentados abaixo, primeiramente na Tabela 4.3. 

A concentração nos experimentos descritos pala Tabela4. 3, apresentam 

concentração constante de 29562,24 µg/m3. 

 
Tabela 4.3- Dados experimentais do dia 23 de julho 

 

Substância 
Tempo de 

difusão 
(min) 

Sinal do 
CGMS 

Temperatura 
(°C) Experimento 

Benzeno 

Tolueno 

P-xileno 

5 

5 

5 

749188 

791931 

1130136 

21 

21 

21 

1 

1 

1 

 

Benzeno 

Tolueno 

P-xileno 

29 

29 

29 

1374490 

1482483 

1909364 

21,5 

21,5 

21,5 

2 

2 

2 

 

Benzeno 

Tolueno 

P-xileno 

57 

57 

57 

1518217 

1592012 

2030010 

22,5 

22,5 

22,5 

3 

3 

3 

 

Benzeno 

Tolueno 

P-xileno 

84 

84 

84 

1369812 

1478002 

1780439 

22 

22 

22 

4 

4 

4 

 109 949502 21 5 
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Benzeno 

Tolueno 

P-xileno 

109 

109 

109 

 

949502 

957640 

1737524 

21 

21 

21 

5 

5 

5 

 

Benzeno 

Tolueno 

P-xileno 

141 

141 

141 

1543383 

1587265 

2046488 

23 

23 

23 

6 

6 

6 

 

Usando o programa “Data Composition” do CGMS, foram sobrepostos os pontos 

referentes aos tempos de difusão entre 29 e 84 minutos, e foi constatado que houve boa 

concordância, com picos bem definidos, e boa reprodutibilidade, como pode ser verificado na 

Figura 4.4. 

 

   

Figura 4.4- triplicatas do padrão gasoso de BTX com a fibra Carboxen/PDMS. 
 

A influência da temperatura na quantidade adsorvida e/ou absorvida já foi descrita 

Pawliszyn, (1999). Que mostra ser o efeito da temperatura muito importante nos experimentos 

usando a fibra PDMS, e desenvolveu uma equação que corrige o efeito da temperatura para 

curvas de calibração, no entanto a fibra que foi utilizada neste experimento foi a 

Carboxen/PDMS, que não dispõe de uma equação para corrigir esse efeito. 

A quantidade de massa extraída do analito aumentou quase linearmente quando a 

temperatura do ar aumentou. Isto se deve ao fato de que o Dg (coeficiente de difusão 
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molecular na fase gás) aumenta com a temperatura, como previsto (KOZIEL & 

PAWLISZYN, 2000). Esse fenômeno está bem evidenciado na Figura 4.5. 

No gráfico a) na Figura 4.5, tem-se o sinal do CGMS variando com o tempo e, no 

gráfico b), tem-se a temperatura variando com o tempo. Percebe-se que o perfil de difusão do 

gás acompanha linearmente a variação da temperatura nos mesmos intervalos de tempo. 

Nesse tipo de experimento, ficou bem definido o perfil de difusão do gás. Nos primeiros 

minutos, os sinais são sempre ou quase sempre desprezíveis, isso porque o padrão líquido de 

BTX injetado requer um tempo para evaporar completamente e homogeneizar em todo o 

recipiente.  

Entre os intervalos acima de 130 e 140 minutos, o padrão líquido de BTX já tinha 

evaporado por completo e começado a escapar do recipiente até mesmo por diferença de 

concentração do meio interno para o meio externo; mas, nos últimos minutos de amostragem, 

ao sinal aumentou devido o aumento da temperatura, que foi discutido anteriormente, 

influencia a quantidade de analito que é adsorvido. 

 
 

Figura 4.5- a) Sinal do CGMS em função do tempo; b) variação da temperatura com o tempo. 
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Depois desses resultados, constatou-se que assegurar um bom controle de 

temperatura era prioridade para a qualidade dos resultados, e por isso foi usado o esquema 

experimental apresentado na Figura 3.1 do capítulo anterior, a partir do qual foram obtidos 

resultados confiáveis. 

 
 
4.3-Otimizando o tempo de amostragem 
  

Nessa etapa dos experimentos, foi utilizado o aparato experimental mostrado na 

Figura 3.1. O líquido padrão usado foi aquele descrito no item 3.5.2. 

Para esse tipo de análise, fixou-se a concentração do gás e variou-se o tempo de 

exposição da fibra, injetando-se o volume de 6 microlitros no Mariotte, o que corresponde a 

uma concentração do gás formado de 40685,8 µg/m3, à temperatura de 22,1 °C e a pressão de 

1 atm. 

Os tempos usados foram 1, 5, 10, 15, 20 e 25 minutos, como se pode observar na 

Figura 4.6. À medida que o tempo de exposição da fibra aumenta, a concentração adsorvida 

aumenta, até atingir o equilíbrio entre 15 e 25 minutos. 

Para condições de não equilíbrio, tempos menores de exposição diminuíam os efeitos 

da adsorção competitiva em um sistema multicomponente (KOZIEL & PAWLISZYN, 

2000).Por esse motivo, adotou-se trabalhar com o tempo de amostragem de 10 minutos, para 

assegurar que em concentrações menores, a obtenção de um sinal no CGMS, e, em altas 

concentrações, a  minimização dos efeitos da adsorção competitiva.  

O tempo de 10 minutos é uma condição de amostragem fora do tempo de equilíbrio e 

foi fixado ao longo dos experimentos. 

 
 Figura 4.6- Sinal do CGMS em função do tempo de exposição da fibra.  

 



Resultados e Discussão                                                                             Dissertação de Mestrado-UFRN/PPGEQ 

QUEIROZ, Bruna Cibelle  julho/2011  65 

 

4.4-Formação do gás e curva de calibração 
 
4.4.1-Formação do gás 

 
Com a temperatura bem controlada no novo sistema, apresentado na Figura 3.1, e o 

tempo de amostragem definido, foram realizados uma série de experimentos. 

A formação do gás padrão se deve a difusão ou à evaporação controlada do líquido 

padrão injetado no Mariotte. Dentro das condições de temperatura e pressão constantes, 

tende-se a repetir o mesmo perfil, como pode ser verificado na Figura 4.7. No tempo inicial de 

amostragem, o líquido ainda não tinha evaporado completamente. Com o tempo essas 

substâncias evaporam completamente e se misturam no espaço estagnado, até que 

transbordasse para a fase externa do recipiente pela diferença de concentração. 

Nesse sistema, observamos duas regiões de instabilidade. A primeira região de 

instabilidade ocorreu nos primeiros minutos de injeção, quando a mistura ainda não tinha 

evaporado completamente, gerando valores inferiores ao sinal de resposta correspondente 

para dada concentração. Outra região de instabilidade se dava nos maiores tempos, onde 

ocorria a difusão externa, ou seja, o gás escapava para o ambiente externo, geralmente depois 

de duas horas de injeção do líquido padrão. Fora dessas regiões de instabilidade, 

encontrávamos os pontos máximos de difusão e, consequentemente, os máximos sinais do 

CGMS. A esses pontos, atribuiu-se a função de pontos significativos para geração da média 

do sinal que corresponderá a uma dada concentração. 

Empiricamente, ficou comprovado que a maior incidência de pontos significativos 

para o sistema multicomponente do gás padrão produzido ocorria entre 20 minutos e 100 

minutos aproximadamente, para todas as substâncias: benzeno, tolueno e p-xileno. 

O metanol que fazia parte do padrão líquido não foi em nenhum momento detectado 

pelo CGMS, entre alguns dos fatores que justificam esse ocorrido são; o fato da fibra 

Carboxen/PDMS ser ideal para amostras entre C2-C12 e a polaridade, pois, a fibra 

Carboxen/PDMS só adsorve compostos apolares, por isso o metanol não é adsorvido pela 

fibra e consequentemente não é detectado no CGMS. (PAWLISZYN, 1999). 

Cada ponto experimental gerou o perfil apresentado na Figura 4.7. Cada componente 

da mistura de BTX apresenta três ou dois sinais significativos no CGMS para obtenção da 

média correspondente àquela concentração. Essa média foi ideal para mitigar os efeitos de 

pequenos desvios, pois, em um sistema multicomponente, com uma fibra com alta 
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seletividade e sensibilidade, qualquer variação, por pequena que fosse, poderia alterar os 

resultados. 

 

 
Figura 4.7- Perfil de difusão e formação do gás padrão. 

 
 
4.4.2-Curva de calibração 

 
 

 Foram utilizadas as concentrações de 6778,01; 13538,26; 27120,9; 33904,8; 

40685,8; 69984,84; 122057; 169524 µg/m³. No entanto, para a curva de calibração utilizaram 

somente as cinco primeiras concentrações, pois acima de 69984,84 µg/m3, observou-se a 

interferência do efeito da adsorção competitiva nos resultados que serão apresentados nos 

próximos itens deste capítulo. 

Cada média dos sinais corresponde a uma concentração. Foram realizadas triplicatas 

para cada concentração. Na Tabela 4.4, encontra-se o volume total de injeção do padrão 

líquido, descrito no item 3.5.2 do capítulo anterior. A relação de massa entre os três 

compostos é de 1:1:1. O sinal na Tabela 4.4 corresponde as médias dos sinais significativos 

do CGMS. 



Resultados e Discussão                                                                             Dissertação de Mestrado-UFRN/PPGEQ 

QUEIROZ, Bruna Cibelle  julho/2011  67 

 

Tabela 4.4- Médias dos sinais e suas correspondentes concentrações de padrão gasoso de BTX.  
 

Sinal Volume total  
de injeção (µl)  

Concentração 
(µg/m³) Benzeno Tolueno Xileno 

25 169524  491,345 1631,54 2348,37 

18 122057  506,512 1406,59 2256,14 

10 69984,84  1059,84 1594,45 2181,83 

6 40685,8  566,836 774,285 1362,92 

5 33904,8  323,774 503,122 993,988 

4 27120,9  268,475 417,395 852,946 

2 13538,26  169,858 217,159 413,302 

1 6778,01  77,187 78,7633  135,708 

 

A Figura 4.8 apresenta os sinais do benzeno, tolueno e xileno em função da 

concentração destes componentes. 

 
Figura 4.8- Sinais do benzeno, tolueno e xileno em função da concentração 

 

Pode-se observar na Figura 4.8, que o benzeno apresenta o menor sinal do CGMS 

para todas as concentrações. Isso acontece, porque a adsorção em um meio multicomponente 

torna-se seletiva e função da afinidade da fibra com o analito em estudo, quanto maior a 

afinidade maior a adsorção daquela substância na fibra. No caso da fibra Carboxen/PDMS 

com a mistura gasosa de BTX, a afinidade segue essa ordem, xileno>tolueno>benzeno (CHO 

et al, 2003; CHEN & PAWLISZYN, 2004; TUMBIOLO et al., 2004). 

A fibra Carboxen/PDMS tem como principais fatores de influência na seletividade: 

polaridade da substância, massa molar, tamanho da molécula, ponto de ebulição, pressão de 

vapor e faixa de concentração (CHO et al., 2003). 
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O gráfico da Figura 4.8 apresenta seis pontos; no entanto, só os cinco primeiros 

foram aproveitados para fazer a curva de calibração, pois no sexto, ponto já se observa a 

presença da adsorção competitiva, que ficou explicitada com outros dois pontos experimentais 

realizados em concentrações superiores.  

As médias dos sinais mostrados na Figura 4.8 podem ser utilizadas para construção 

das curvas de calibração do benzeno, tolueno e p-xileno, conforme mostrado na Figura 4.9. 

 

 
 

Figura 4.9- Curvas de calibração do benzeno, tolueno e p-xileno obtidas. 
 

 

Os valares dos coeficientes de determinação (R2) foram de 0,8867 para o benzeno, 

0,9582 para o tolueno, e 0,9854 para o p-xileno. Os valores de R2 obtidos neste trabalho 

foram melhores do que apresentado em trabalhos anteriores para os três compostos, 

comparando-se com os R2 apresentados no trabalho de Koziel et al., 2000. O benzeno 

apresenta o menor R2 devido à sua menor afinidade com a fibra Carboxen/PDMS, 

provavelmente, mas ainda pode ser detectado de maneira quantitativa. 

Dentro das oito concentrações estudadas, pode-se obter duas faixas (de acordo com a 

Figura 4.10), uma linear que originou a curva de calibração, e uma faixa não linear onde se 

pode observar o efeito da adsorção competitiva propriamente dita, na concentração de 

69984,84 µg/m3. Os valores dos sinais que correspondem à quantidade do analito adsorvido 

pela fibra começaram a diminuir para o benzeno à medida que essas concentrações 

aumentavam: o benzeno cedia lugar para a fibra adsorver os compostos de maior afinidade, 
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pois, a fibra não possui sítios de adsorção disponíveis para adsorver todos os compostos 

proporcionalmente como nas concentrações inferiores a 69984,84 µg/m3. 

  

 
Figura 4.10- Faixas: linear e não-linear da adsorção do gás padrão de BTX. 

 
 

A faixa não linear seria uma limitação do novo método para monitoramento de BTX 

na atmosfera, pois nessa faixa se observam varias concentrações para um mesmo sinal. 

No entanto, algumas hipóteses deveriam ser analisadas, como a evaporação 

incompleta do benzeno no recipiente e a influencia da pressão de vapor dos componentes em 

mistura. Só depois de se investigar essas questões, pode-se comprovar de fato a ocorrência da 

adsorção competitiva. 

 

4.4.3-Descartando o efeito da pressão de vapor 

 

Para descartar o efeito da pressão de vapor que cada componente poderia exercer na 

mistura gasosa formada, usamos a equação dos gases ideais, que pode ser aplicada para baixas 

pressões, onde se analisou o maior volume de injeção do padrão líquido injetado que foi 6 µL, 

na curva de calibração. 

Calculou-se o número de mols totais existente nesse volume do padrão líquido, que 

será o mesmo número de mols no gás padrão de BTX formado, pois a massa se conserva entre 

a evaporação do padrão líquido e a formação do gás padrão de BTX. 
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A quantidade total de mols injetado não alterou a pressão total do sistema, no volume 

de 19,6 L e temperatura constante de 22,1 °C. Para os menores volumes de injeção a pressão 

de vapor (pressão parcial máxima), também não influenciou. 

 

 

TRnVP ... =           (15) 

P=Pressão total do sistema 

V=volume total do sistema (fase gás) 

n= Número de mols total do sistema  

R= Constante dos gases 

T= Temperatura do sistema 

 

Tabela 4.5- Valores para o cálculo da pressão total do sistema do gás padrão BTX 
 

 

 

 
Somando-se os valores da coluna de número de mols na Tabela 4.5, obtemos o valor 

de 0,8100842 mol total correspondente ao padrão gasoso de BTX. 

Substituindo esses valores na equação 15. 

K
Kmol

Latm
molLP 1,295.

.

.
082,0.8100842,06,19. =

 

(suprir os cálculos)
 

P=1,000131608 atm 

Com esse resultado, podemos concluir que a pressão de vapor total dos compostos na 

mistura gasosa altera muito pouco a pressão total do sistema (cerca de 0,00013 atm), um valor 

de 0,01315%, que pode ser facilmente desconsiderado.   

Compostos Densidade 
(kg/m³) 

Massa molar 
(g/mol) 

Volume 
individual 

Massa 
(g) 

N° mols 
(mol) 

Nitrogênio 

Benzeno 

Tolueno 

p-Xileno 

Metanol 

1,1455 

0,87g 

0,87 

0,87 

0,7918 

28,0134 

78,11 

92,14 

106,16 

32,04 

19,6 L 

3,2502 µL 

0,9166 µL 

0,9166 µL 

0,9166 µL 

224,518 

7,9744E-4 

7,97442E-4 

7,97442E-4 

2,573 

0,80997 

1,01705E-5 

8,6218E-6 

7,4832E-6 

8,032E-5 
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4.4.4- Comprovando a hipótese de evaporação de todo o padrão líquido injetado 

 

Uma das maneiras de se provar o efeito da adsorção competitiva seria comparando-

se o número de mols de benzeno gasoso dentro das condições experimentais com o número de 

mols de benzeno adicionado para a maior concentração. O número de mols adicionado tem 

que ser inferior ao número de mols de benzeno gasoso nas condições experimentais, calculou-

se o número de mols de benzeno na fase gasosa pela equação seguinte. 

 

mol
K

Kmol

latm
latm

TR

Vp
n vapor

gB 1002,0
15,298.

.

.
0082,0

6,19.125,0

.

.
===  (16) 

Onde: 

 

gBn = Numero de mols do benzeno gasoso nas condições experimentais. 

adicionadoBn = Numero de mols do benzeno adicionado. 

vaporp = pressão de vapor do Benzeno 

R= constante universal dos gases  

T= temperatura do experimento 

V= volume real do recipiente 

 

Já o número de mols de benzeno adicionado para a máxima concentração é de 

4,2541x10-5 mol, ou seja: 

 gBn >>> adicionadoBn   

 
Depois de provar matematicamente que todo o padrão líquido injetado evaporava, 

fizemos um último experimento, no qual colocamos o benzeno puro na mesma concentração 

que em mistura de BTX, usando a concentração na qual ficava nítido o efeito da adsorção 

competitiva, 122057 µg/m³, e usando o “Data Composition” do CGMS, sobrepusemos os dois 

resultados, e mostrando na Figura 4.11 a diferença no sinal. 
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Figura 4.11- Sobreposição dos resultados de adsorção do benzeno em mistura e do benzeno puro. 
 

O pico 1 corresponde ao benzeno sozinho na mesma concentração dele no pico 2 em 

mistura ( d na linha cheia, a Figura 4.11. foi ampliada para comprovar a evidencia na 

diferença de sinal, entre os experimentos do benzeno em mistura e o benzeno só (com a 

mesmo volume de injeção para os dois testes), Essa diferença de sinal foi equivalente a 500 

unidades de sinal. 
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5-Conclusão 

 

A montagem dessa unidade laboratorial para determinação e quantificação dos BTX 

como poluentes atmosféricos apresentou resultados satisfatórios, por se tratar de alternativa 

simples e viável economicamente, onde os parâmetros de controle de qualidade de sinal de 

CGMS foram basicamente dois, i.e.: temperatura e faixa de concentração do poluente 

atmosférico.  A produção do gás padrão foi uma alternativa excelente e confiável para 

produção da curva de calibração, já que foram obtidos valores de R2 maiores do que os 

apresentados em outros trabalhos usando o gás padrão comercial. 

 Como resultados, de forma geral podem-se destacar as duas faixas, linear e não 

linear, obtidas nos experimentos realizados com as oito concentrações diferentes de gás 

padrão de BTX. A faixa linear caracteriza-se pela quantidade de sítios de adsorção suficientes 

para adsorver os BTX presentes no gás padrão gerado, seguindo uma proporção de acordo 

com a afinidade da fibra Carboxen/PDMS com os respectivos reagentes. Na faixa não linear, 

a concentração excede a quantidade de sítios de adsorção disponíveis, o que força a fibra a ser 

mais seletiva, permitindo a adsorção dos compostos de maior afinidade e expulsando os 

compostos de menor afinidade, como foi o caso do benzeno, que, em altas concentrações, 

apresentou menor sinal do CGMS. 

Esse método apresenta outra limitação, que seria a adsorção competitiva. Para ser 

aplicado, deve-se certificar que as concentrações pretendidas estejam fora da faixa não linear, 

pois, dentro dessa faixa, um valor de sinal pode assumir infinitos valores de concentração. 

Além disso, esse método pode ser uma alternativa excelente para estimar a 

quantidade de emissão em fontes evaporativas fugitivas e abertas, desde que o usuário adapte 

para cada caso algumas modificações. 

Para amostragem em fonte, fixa não é recomendável esse método, pois a temperatura 

de operação nesses tipos de fontes geralmente são bem elevadas o que dificultaria o processo 

de amostragem via SPME, pois, em altas temperaturas, acontece o processo inverso da 

adsorção, o de dessorção térmica na fibra. 
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5.1- Sugestões para trabalhos futuros 

 

• Desenvolvimento de um modelo cinético para a faixa de adsorção linear do 

BTX na fibra Carboxen/PDMS. 

• Testar que o método para amostragem real, em fontes fugitivas, evaporativas e 

abertas. 

• Realização de um trabalho sistemático para analisar a influência da umidade 

presente no ar real. 

• Estudo de caso para fontes abertas em laboratório, obtendo-se assim, a 

estimativa de emissão empírica em comparação com o estimado pelo WATER9 

software program. 

• Estudo de caso para fontes evaporativas, obtendo a estimativa de emissão 

empírica e compara com o estimado pelo TANKS software program. 
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Anexo A- Planilha com os resultados significativos  

Exp Conc. total ( µConc. Mol B Tempo decorrido da injeção( min)Volume total (Conc. B ( µSinal B Conc. T (µConc. Mol TSinal T Conc. X (µCom. Mol. XSinal X Fibra
20334,03 8,68E-05 25 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 2

20334,03 8,68E-05 28 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 2

20334,03 8,68E-05 30 1 6778,01 83,365 6778,01 7,36E-05 81,383 6778,01 6,39E-05 2

20334,03 8,68E-05 42 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 2

20334,03 8,68E-05 52 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 2

20334,03 8,68E-05 93 1 6778,01 76,369 6778,01 7,36E-05 82,301 6778,01 6,39E-05 126,417 2

20334,03 8,68E-05 94 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 2

20334,03 8,68E-05 98 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 2

20334,03 8,68E-05 25 1 6778,01 86,524 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 71,689 2

20334,03 8,68E-05 28 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 2

20334,03 8,68E-05 30 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 2

20334,03 8,68E-05 42 1 6778,01 68,979 6778,01 7,36E-05 87,266 6778,01 6,39E-05 196,441 2

20334,03 8,68E-05 52 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 2

20334,03 8,68E-05 93 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 2

20334,03 8,68E-05 94 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 71,411 6778,01 6,39E-05 139,441 2

20334,03 8,68E-05 98 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 2

20334,03 8,68E-05 25 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 1

20334,03 8,68E-05 28 1 6778,01 80,564 6778,01 7,36E-05 99,875 6778,01 6,39E-05 84,368 1

20334,03 8,68E-05 30 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 1

20334,03 8,68E-05 42 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 1

20334,03 8,68E-05 52 1 6778,01 72,681 6778,01 7,36E-05 72,364 6778,01 6,39E-05 189,441 1

20334,03 8,68E-05 93 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 1

20334,03 8,68E-05 94 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 6778,01 6,39E-05 1

20334,03 8,68E-05 98 1 6778,01 6778,01 7,36E-05 68,94 6778,01 6,39E-05 132,87 1

A1

A2

A3

 
A se refere às triplicatas experimentais em uma mesma concentração inicial de gás padrão BTX gerado, para a curva de calibração. 
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Anexo B- Planilha com os resultados significativos  

40614,78 1,74E-04 26 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 28 2 13538,3 168,278 13538,3 1,47E-04 196,864 13538,3 1,28E-04 434,631 1

40614,78 1,74E-04 46 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 48 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 232,759 13538,3 1,28E-04 420,504 1

40614,78 1,74E-04 50 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 78 2 13538,3 178,759 13538,3 1,47E-04 198,227 13538,3 1,28E-04 376,864 1

40614,78 1,74E-04 87 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 94 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 104 2 13538,3 162,445 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 26 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 28 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 129,114 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 46 2 13538,3 179,897 13538,3 1,47E-04 294,962 13538,3 1,28E-04 487,962 1

40614,78 1,74E-04 48 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 50 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 78 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 87 2 13538,3 159,946 13538,3 1,47E-04 221,465 13538,3 1,28E-04 368,712 1

40614,78 1,74E-04 94 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 104 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 26 2 13538,3 167,444 13538,3 1,47E-04 213,966 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 28 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 46 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 48 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 50 2 13538,3 179,744 13538,3 1,47E-04 232,2 13538,3 1,28E-04 379,814 1

40614,78 1,74E-04 78 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 87 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

40614,78 1,74E-04 94 2 13538,3 162,283 13538,3 1,47E-04 216,249 13538,3 1,28E-04 421,99 1

40614,78 1,74E-04 104 2 13538,3 13538,3 1,47E-04 13538,3 1,28E-04 1

B2

B3

B1

 
 
 
B se refere às triplicatas experimentais em uma mesma concentração inicial de gás padrão BTX gerado, para a curva de calibração. 
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Anexo C- Planilha com os resultados significativos  

81362,7 3,47E-04 28 4 27120,9 266,213 27120,9 2,94E-04 425,518 27120,9 2,55E-04 862,197 1
81362,7 3,47E-04 53 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 1
81362,7 3,47E-04 55 4 27120,9 272,674 27120,9 2,94E-04 411,012 27120,9 2,55E-04 833,487 1
81362,7 3,47E-04 58 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 1
81362,7 3,47E-04 84 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 1
81362,7 3,47E-04 86 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 1
81362,7 3,47E-04 111 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 1
81362,7 3,47E-04 28 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 409,423 27120,9 2,55E-04 842,045 1
81362,7 3,47E-04 53 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 423,627 27120,9 2,55E-04 874,054 1
81362,7 3,47E-04 55 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 1
81362,7 3,47E-04 58 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 1
81362,7 3,47E-04 84 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 1
81362,7 3,47E-04 86 4 27120,9 268,125 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 1
81362,7 3,47E-04 111 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 1
81362,7 3,47E-04 28 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 2
81362,7 3,47E-04 53 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 2
81362,7 3,47E-04 55 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 2
81362,7 3,47E-04 58 4 27120,9 264,016 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 2
81362,7 3,47E-04 84 4 27120,9 265,237 27120,9 2,94E-04 423,812 27120,9 2,55E-04 902,936 2
81362,7 3,47E-04 86 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 27120,9 2,55E-04 2
81362,7 3,47E-04 111 4 27120,9 27120,9 2,94E-04 415,99 27120,9 2,55E-04 827,977 2

C3

C1

C2

 
 
 
C se refere às triplicatas experimentais em uma mesma concentração inicial de gás padrão BTX gerado, para a curva de calibração. 
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Anexo D- Planilha com os resultados significativos  

101714,496 4,34E-04 27 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 2
101714,496 4,34E-04 31 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 2
101714,496 4,34E-04 56 5 33904,83 336,469 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 1127,619 2
101714,496 4,34E-04 64 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 509,313 33904,83 3,19E-04 2
101714,496 4,34E-04 84 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 856,819 2
101714,496 4,34E-04 90 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 2
101714,496 4,34E-04 27 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 899,331 2
101714,496 4,34E-04 31 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 2
101714,496 4,34E-04 56 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 2
101714,496 4,34E-04 64 5 33904,83 345,008 33904,83 3,63E-04 576,086 33904,83 3,19E-04 2
101714,496 4,34E-04 84 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 1117,7 2
101714,496 4,34E-04 90 5 33904,83 299,553 33904,83 3,63E-04 432,585 33904,83 3,19E-04 966,24 2
101714,496 4,34E-04 27 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 2
101714,496 4,34E-04 31 5 33904,83 284,973 33904,83 3,63E-04 1122,646 33904,83 3,19E-04 1122,646 2
101714,496 4,34E-04 56 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 2
101714,496 4,34E-04 64 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 2
101714,496 4,34E-04 84 5 33904,83 340,171 33904,83 3,63E-04 867,994 33904,83 3,19E-04 867,994 2
101714,496 4,34E-04 90 5 33904,83 33904,83 3,63E-04 33904,83 3,19E-04 2

D1

D2

D3

 
 
 
 
D se refere às triplicatas experimentais em uma mesma concentração inicial de gás padrão BTX gerado, para a curva de calibração. 
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Anexo E- Planilha com os resultados significativos  

122057,4 5,21E-04 30 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 32 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 33 6 40685,8 564,253 40685,8 4,42E-04 757,982 40685,8 3,83E-04 1395,313 1

122057,4 5,21E-04 58 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 60 6 40685,8 560,431 40685,8 4,42E-04 766,982 40685,8 3,83E-04 1248,8 1

122057,4 5,21E-04 84 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 88 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 89 6 40685,8 576,466 40685,8 4,42E-04 778,95 40685,8 3,83E-04 1432,136 1

122057,4 5,21E-04 30 6 40685,8 528,535 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1299,562 1

122057,4 5,21E-04 32 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 33 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 58 6 40685,8 569,27 40685,8 4,42E-04 749,316 40685,8 3,83E-04 1402,015 1

122057,4 5,21E-04 60 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 84 6 40685,8 594,624 40685,8 4,42E-04 782,682 40685,8 3,83E-04 1390,2 1

122057,4 5,21E-04 88 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 89 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 30 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 32 6 40685,8 545,885 40685,8 4,42E-04 817,518 40685,8 3,83E-04 1450,883 1

122057,4 5,21E-04 33 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 58 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 60 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 84 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

122057,4 5,21E-04 88 6 40685,8 592,747 40685,8 4,42E-04 760,259 40685,8 3,83E-04 1281,288 1

122057,4 5,21E-04 89 6 40685,8 40685,8 4,42E-04 40685,8 3,83E-04 1

E1

E2

E3

 
 
E se refere às triplicatas experimentais em uma mesma concentração inicial de gás padrão BTX gerado, para a curva de calibração. 
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Anexo F- Planilha com os resultados significativos  

 
209954,52 8,68E-04 29 10 69984,8 1255,137 69984,8 7,35E-04 1619,384 69984,8 6,38E-04 2124,927 2

209954,52 8,68E-04 32 10 69984,8 69984,8 7,35E-04 69984,8 6,38E-04 2

209954,52 8,68E-04 54 10 69984,8 69984,8 7,35E-04 69984,8 6,38E-04 2

209954,52 8,68E-04 69 10 69984,8 1266,715 69984,8 7,35E-04 1637,75 69984,8 6,38E-04 2183,547 2

209954,52 8,68E-04 74 10 69984,8 69984,8 7,35E-04 69984,8 6,38E-04 2

209954,52 8,68E-04 100 10 69984,8 657,678 69984,8 7,35E-04 1526,205 69984,8 6,38E-04 2237,013 2

209954,52 8,68E-04 111 10 69984,8 69984,8 7,35E-04 69984,8 6,38E-04 2

209954,52 8,68E-04 29 10 69984,8 69984,8 7,35E-04 69984,8 6,38E-04 2

209954,52 8,68E-04 32 10 69984,8 1223,775 69984,8 7,35E-04 1612,794 69984,8 6,38E-04 2186,368 2

209954,52 8,68E-04 54 10 69984,8 988,703 69984,8 7,35E-04 1666,128 69984,8 6,38E-04 2

209954,52 8,68E-04 69 10 69984,8 69984,8 7,35E-04 69984,8 6,38E-04 2

209954,52 8,68E-04 74 10 69984,8 918,164 69984,8 7,35E-04 1599,681 69984,8 6,38E-04 2274,07 2

209954,52 8,68E-04 100 10 69984,8 69984,8 7,35E-04 69984,8 6,38E-04 2

209954,52 8,68E-04 111 10 69984,8 69984,8 7,35E-04 1318,585 69984,8 6,38E-04 2130,959 2

F2

F1

 
 
F se refere às duplicatas experimentais em uma mesma concentração inicial de gás padrão BTX gerado, para verificação da adsorção competitiva. 
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Anexo G- Planilha com os resultados significativos  

366172,35 1,56E-03 30 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 36 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 54 18 122057,5 187,516 122057,5 1,32E-03 1255,351 122057,5 1,15E-03 2324,871 1
366172,35 1,56E-03 55 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 59 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 72 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 77 18 122057,5 529,808 122057,5 1,32E-03 1589,112 122057,5 1,15E-03 2369,271 1
366172,35 1,56E-03 86 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 98 18 122057,5 787,609 122057,5 1,32E-03 1378,875 122057,5 1,15E-03 2102,985 1
366172,35 1,56E-03 100 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 111 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 30 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 36 18 122057,5 939,167 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 2285,489 1
366172,35 1,56E-03 54 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 55 18 122057,5 390,314 122057,5 1,32E-03 1409,685 122057,5 1,15E-03 2196,367 1
366172,35 1,56E-03 59 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 72 18 122057,5 349,07 122057,5 1,32E-03 1427,444 122057,5 1,15E-03 2232,67 1
366172,35 1,56E-03 77 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 86 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 98 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 100 18 122057,5 359,123 122057,5 1,32E-03 1379,123 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 111 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 30 18 122057,5 440,391 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 2243,407 1
366172,35 1,56E-03 36 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 54 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 55 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 59 18 122057,5 467,709 122057,5 1,32E-03 1428,474 122057,5 1,15E-03 2140,484 1
366172,35 1,56E-03 72 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 77 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 86 18 122057,5 913,683 122057,5 1,32E-03 1618,216 122057,5 1,15E-03 2361,632 1
366172,35 1,56E-03 98 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 100 18 122057,5 122057,5 1,32E-03 122057,5 1,15E-03 1
366172,35 1,56E-03 111 18 122057,5 212,108 122057,5 1,32E-03 1195,695 122057,5 1,15E-03 1

G1

G2

G3

 
G se refere às triplicatas experimentais em uma mesma concentração inicial de gás padrão BTX gerado, para verificação da adsorção competitiva. 

 


