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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo principal propor procedimentos de avaliaç
de metodologia de coleta e análise de solventes no ar em ambiente de trabalho.

Utilizou-se o metanol em mistura MEG (Metanol 33%, Etanol 60% e Gasol
7%) como exemplo. Na época, a mistura MEG estava sendo indicada para substitu
etanol combustível, devido a sua falta no mercado.

Foi montada uma atmosfera controlada dinâmica por injeção, para ge
concentrações conhecidas de vapor metanol em mistura MEG. Essa atmosf
permaneceu estável ao redor de 7,5 horas. O limite de detecção método analítico
CG-DIC, utilizado para o acompanhamento das concentrações geradas, foi
18mg/m 3 para um volume amostrado de 2mL coletado por uma válvula de coleta.

Estando a atmosfera controlada apta para os testes de validação, for
realizados estudos de volume de "breakthrough" para coleta de metanol em tubos
sílica gel. com a finalidade de se conhecer o volume a ser amostrado em cam
Esses estudos foram realizados levando em conta as possíveis interferências
etanol, gasolina e elevada umidade relativatotal . O tempo de coleta de amostra p
a mistura com umidade relativa recomendado para uma vazão de 200mUmin foi de
minutos.

O método analítico utilizado, para a determinação de metanol coletado
tubos de sílica gel e analisado por CG-DIC. foi uma adaptação de métod
encontrados na literatura do NIOSH, para as condições da mistura. Após encontra
melhor seletividade para o menor tempo de retenção do metanol em mistura MEG,
determinado o limite de detecção de 9,7x 10'\,g. A precisão do método analít
encontrada foi de 2,1% e a exatidão esteve entre 89% e 97%.

Estabelecida a metodologia analítica, as melhores condições de atmosf
controlada e o volume de coleta de amostra, foram realizados estudos que integram
coleta e análise ou seja, precisão e exatidão de coleta e análise e estabilidade
armazenamento.

Para estudos de precisão e exatidão de coleta e análise, foram gerad
concentrações de metanol em mistura MEG, com umidade ao redor de 0,5, 1 e
vezes o limite de tolerância brasileiro(156ppm); dessorção em água e análise por C
DIC. O coeficiente de variação total calculado para o método de coleta e análise
metanol em mistura MEG foi de 7,3% (precisão) e wazzu exatidão esteve entre 9
e 101%.

As concentrações de metanol foram estáveis, em tubos adsorven
armazenados em geladeira, durante o período de estudo de 14 dias. Porém,
constatada uma migração de metanol através da camada analítica para a cama
controle de forma gradativa com o passar do tempo. As soluções, a partir
dessorção dos tubos armazenadas em geladeira, foram estáveis durante o período
estudo de 45 dias.

Além desses experimentos foram também realizados estudos de capacidade
adsorção da sílica gel para metanol levando em conta os interferentes, e verificado
eram capazes de dessorver totalmente o metanol, após um certo período de cole
Constatou-se que após 30 minutos de coleta, os interferentes (etanol, umidade
gasolina) entravam em equilíbrio com o adsorvente e o metanol.

ABSTRACT

The main objective of this work is to propose procedures for the evaluation of
methodology of the sampling and analysis of solvents in the air in the workpla
Methanol in a MEG mixture (Methanol 33%, Ethanol 60%, and Gasoline 7%) was used
an example. At that time the MEG mixture was being proposed to substitute ethanol f
due to its shortages on the Brazilian market.

An atmosphere, dynamically controlled by injection, was produced to generate
known concentrations of methanol vapour in MEG mixtures. This atmosphere remain
stable for about 450 minutes. The detection Iimit. using the GC-FID analytical method
3
monitor the concentrations produced, was 18mg/m for a sample volume of 2mL samp
from a sampling valve.

The controlled atmosphere being suitable for the validation tests, studies of
breakthrough volume for the sampling of methanol in silica gel tubes were carried o
with the aim of discovering the total volume to be sampled in the field. These stud
were carried out taking into account the possible interference of ethanol, gasoline and
high relative humidity. The sampling time for the mixture with the recommended relat
humidity with a flow rate of 200mUmin was fifteen minutes.

The analytical method used for the determination of methanol sampled in silica
tubes and analyzed by GC-FID, was based on the methods found in the NIOSH a
OSHA literature, adapted to the mixture conditions. After finding the best selectivity
the lowest retention time for the methanol in the MEG mixture, the detection Iimit of 9.
10.3 Ilg was determined. The precision of the analytical method was 2.1 % and
accuracy was between 89% and 97%.

Having established the analytical methodology. the best conditions for
controlled atmosphere and the sampling volume, studies were carried out wh
integrated the sampling and the analysis, that is, the precision and the accuracy of
sampling and the analysis and the storage stability. To study the precision and
accuracy of the sampling and analysis. concentrations 1 or 2 times that of the Brazil
tolerance Iimit of methanol (156 ppm) in MEG mixture, with humidity around 0.5, w
generated, using dessorption in water and analysis by GC-FID. The total coefficient
variation calculated for the method of sampling and analysis of methanol in MEG mixt
was 7.3% (precision) and the accuracy was between 90% and 101% .

The concentrations of methanol were stable, in adsorption tubes stored in
refrigerator, throughout the study period of fifteen days. However, a gradual migration
methanol through the analytical layer to the control layer with the passage of time w
noted. The solutions from the dessorption of the tubes, stored in the refrigerator, we
stable throughout the study period of 45 days.

Besides these experiments, studies of the adsorption capacity of silica gel
methanol, taking into account the interferents, were also carried out, and it was verif
whether these were capable of the total dessorption of the methanol, after a cert
sampling period. It was noted that after thirty minutes of sampling, the interferents ca
into equilibrium with the adsorbent and the methanol.
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I - OBJETIV

• Construir uma atmosfera controlada dinâmica para avaliar metodologias
coleta e análise de solventes no ar em ambiente de trabalho

• Propor procedimentos de avaliação de metodologia de coleta e análise
solventes no ar em ambiente de trabalho

• Avaliar metodologia de coleta e análise de metanol em mistura MEG no ar

ambiente de trabalho por tubos de sílica gel (700:175mg) e cromatogra
gasosa com detector de ionização de chama.

-

11 - HISTÓRIC
11.1. - A Fundacentro e o Programa Solventes

E

(1)

m 1987 a Fundacentro, junto a seus técnicos, ampliou as discussõ

sobre um programa que priorizaria os trabalhos e as suas ações nos próxim
anos. Após inúmeras discussões, foi então, proposto o Programa Solventes.
O Programa Solventes indicava quais os solventes

que deveriam s

priorizados para as pesquisas na área de saúde do trabalhador pe

Fundacentro. Esses solventes foram priorizados sob dois pontos de vis
primeiro, a sua toxicidade e segundo, o número de trabalhadores expostos.

Ao cruzarem essas informações com os dados disponíveis na époc
chegou-se aos seguintes solventes em ordem de prioridade:
• benzeno,
• n-hexano,
• clorados,
• dissulfeto de carbono e metanol.

Em relação à parte analítica relacionada a esses solventes, discutiu-

os objetivos principais da Fundacentro e de seus laboratórios. A Fundacentr

como orgão de pesquisa na área de saúde ocupacional, deveria ser referênc

nacional inclusive de metodologia analítica na área. Portanto, os laboratóri

deveriam investir em metodologia de avaliação de métodos de coleta e análi

para garantir a qualidade dos resultados analíticos, e repassar ess

conhecimentos a outras instituições, além de propor a formação de grup

interinstitucionais e multidisciplinares com metodologias padronizadas n

várias áreas disciplinares para chegar a resolver a exposição dos trabalhador
a esses solventes.

A partir daí, investiu-se na montagem de atmosfera controlada para d

apoio à toda a avaliação de metodologia de coleta e análise de solvente no ar.

-

o benzeno na época já estava em grande discussão e era polêmico e

nível nacional e, os grupos multidisciplinares e interinstitucionais já estava

funcionando e amplas discussões estavam sendo realizadas para resolver
exposição dos trabalhadores ao benzeno.

o segundo solvente n-hexano,

na ordem de prioridade do programa,

adotado para iniciar os trabalhos de avaliação de metodologia de coleta

análise no ar. O n-hexano possui toxicidade específica, causa danos ao sistem

nervoso periférico, e em ambiente de trabalho é encontrado principalmente n

colas de "sapateiro" , juntamente com tolueno e ou acetato de etila MEK (Me
Etil Cetona). Pretendia-se avaliar a metodologia de coleta e

análi~e

de

hexano, tolueno, MEK e sua mistura (multicomponentes) com alta umida

relativa por tubos de carvão ativo, extração com dissulfeto de carbono e análi
por cromatografia gasosa.
Já

tinham sido iniciados os trabalhos de laboratório, analisadas

principais "colas de "sapateiro" para conhecer a sua composição, levantadas
condições dos trabalhadores a elas expostos

(2),

quando surgiram uma press

social e uma demanda que foi a introdução da mistura de combustível ME

(Metanol 33%, Etanol 60%, gasolina 7%) para substituir o etanol hidrata
usado nos veículos, sobre a qual a Fundacentro se posicionou tecnicamente.
Devido à pressão social, o metanol que era o quarto na escala

prioridades, nos trabalhos da Fundacentro, passou a ser o primeiro. Todo

trabalho que estava sendo realizado para colas de sapateiro foi deslocado pa
a mistura MEG.

A mistura MEG foi a primeira metodologia avaliada e deverá servir com
exemplo para as demais que já estão sendo normatizadas.
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11.2. - A Introdução do Metanol em Mistura MEG como Combustível

Com a crise do petróleo em 1973, os países industrializados e e

processo de industrialização perceberam a sua dependência do petról

importado. Assim como outros países, o Brasil resolveu investir em program
de substituição do petróleo. Um desses programas foi o Programa Nacional

Álcool (Proálcool), que tinha como objetivo a substituição da gasolina n

veículos automotores pelo álcool (etanol). A substituição da gasolina pelo álco

não minimizava as importações, já que não foram fortalecidos outros program

que substituiriam os outros derivados. Devido à substituição da gasolina pe

álcool, exportou-se gasolina e modificou-se a faixa de composição, do dies
devido ao excesso de leves no refino do petróleo.

Com a difusão do etanol e a ausência de uma sólida política energéti
do governo federal, produziu-se

(3):

• a redução do estoque de álcool de emergência da Petrobrás,
• a queda do preço da cana cortada, desestimulando a produção,

• a queda do preço real dos combustíveis, estimulando o crescimen
do consumo,

• o aumento considerável na produção de carros a álcool chegando
95% de todos os carros produzidos no país em fins dos anos 80,
• uma diminuição da produção do álcool devido ao menor ritmo

crescimento do plantio de cana e ao desvio dessa produção para o açúc
devido à sua elevação no mercado internacional.

Desde 1985, já se previa uma falta do etanol. No final de 1989 prevend

se um déficit na ordem de 1.660 bilhão de litros, entre fevereiro de 1989 a ma

de 1990, criou-se um grupo composto por especialistas da Anfavea (Associaçã
Nacional de Fabricantes de Veículos Automotivos,

Cesp,

Cetesb,

IP

Petrobrás, produtores de etanoI e metanol, além de representantes do MDIC

MME iniciarem estudos para propor uma solução. A solução encontrada e
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reduzir o volume de etanol adicionado à gasolina de 22% a 12% e colocar 5
de gasolina no etanol

(4).

A Cetesb foi contra tais medidas e liderou uma campanha pública pa

voltar às concentrações anteriores com a justificativa de que haveria u

aumento no nível de monóxido de carbono em até 50%, comprometendo assim

o meio ambiente. Para resolver o problema, foi proposta a substituição de etan
por metanol(4).

Após ensaios em seus laboratórios, a Cetesb chegou à conclusão que

mistura que poderia substituir o etanoI e suprir o seu déficit era a mistura ME

(33% Metanol, 60% Etanol, 7% Gasolina), pois não comprometeria o me

ambiente, nem a durabilidade e o funcionamento dos veículos, com fá
distribuição, não havendo também necessidade de adptações dos carros

(4).

Foi, então, elaborado o primeiro parecer da Cetesb, que esta
referendando a importação de metanol pelo MDIC

o MS

(4).

foi chamado a se posicionar e foi, então, realizado um parec

técnico pelo Conat, que discutia o caráter preliminar do relatório da Cetesb

(4)

alertava para os riscos aos quais a população estaria exposta; sugeria qu

fossem adotadas outras medidas e que a solução não fosse a troca de um ris

bem conhecido por outro pouco conhecido. O uso só seria tolerável em últim

caso, na ausência de outra alternativa, porém de caráter emergencial e p
curto período de tempo.

Apesar dos pareceres do Conat e do especialista da Cesth-Fiocru
chamando

a

atenção

para

as

emissões

de

formaldeído,

que

reconhecidamente cancerígeno, proveniente da combustão incompleta d

metanol em motores de veículos. O MS considerou viável a introdução d

mistura fortalecendo o MDIC e anunciou publicamente a decisão de import
1,5 bilhão de litros de metanol

HISTÓRICO
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Os ambientalistas de São Paulo e do Rio de Janeiro entraram com açõ

públicas na Justiça Federal, com pedidos para sustar a importação de metan
alegando a sua ilegalidade, já que não tinha sido realizado o ElA.

o

MME, então, encomendou um ElA a pesquisadores das seguint

instituições: Cetesb, LPAE-FMUSP (Laboratório de Poluição Atmosféri
Experimental da Faculdade de Medicina da USP) e IE-USP (Instituto
Eletrotécnica da USP)

(5).

A "Análise crítica do estudo do impacto no meio ambiente: O uso

metanol como combustível" foi o trabalho mais detalhado sobre o ElA e, ap
várias discussões, concluiu

(3):

"Objetivamente, no que concerne às providências para a crise de falta
álcool e a possibilidade do uso do metanol, o ElA é insatisfatório. Ele conclu
isolamento do metanol importado como solução única, excludente de outr
medidas. Associada a esta deficiência está a precariedade da análise feita
ElA sobre a natureza da crise do álcool, buscando conciliar posições e evitan
apontar responsabilidades.

O estudo é bem desenvolvido na parte de emissões para a atmosfer
mostrando que o metanol apresenta aspectos favoráveis para que possa s
utilizado nos veículos.

Não é clara, entretanto, a fixação do percentual de 33% na mistura, po
não se mostra como AnfavealCetesb eliminaram as outras hipóteses.

É novamente insatisfatória a parte dos riscos ocupacionais, tendendo
ElA a ser em favor do metanol, o que pode relaxar as medidas de seguran
recomendadas no próprio estudo.

Fica clara pela análise crítica aqui exposta a necessidade de continuar
estudos sobre impactos do metanol e, caso se venha a adotá-los, que
imponha as condições constantes do grupo de trabalho que se reuniu
prefeitura de São Paulo sobre o metanol."

Através de pressões da sociedade, principalmente do sindicato d

frentistas e de técnicos da área, o Ministério do Trabalho se posicionou,

através da Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
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Medicina do Trabalho), seu orgão de pesquisa na área de segurança e saú
no trabalho, apresentou, então, o seu parecer técnico

(6)

que tinham

seguintes considerações:

"1_ Existem lacunas muito importantes deixadas pelos Relatórios
Impacto Ambiental até agora elaborados, no sentido de que não levaram
conta as condições da frota brasileira, na sua grande maioria composta p
automóveis com idade média de 5 anos e com motores mal regulados.

Para estes, a composição da mistura de exaustão dos canos
escapamento é muito diferente daquela emitida por carros novos, com moto
regulados, o que altera em muito os poluentes emitidos. Também não for
consideradas as reações atmosféricas dos constituintes das emissões, entre s
com outros constituintes da atmosfera urbana, principalmente nos grand
centros populacionais. Neste sentido, foram completamente ignoradas
diferenciações regionais do nosso país.

2- Não existem estudos científicos absolutamente conclusivos sobre
uso de misturas combustíveis que contenham metanol.

Nos Estados Unidos, país onde os estudos sobre metanol co
combustível estão mais adiantados, esta alternativa energética está sen
considerada há anos, sem, contudo, se ter chegado a conclusões cabais so
a vantagens de seu uso em larga escala. Nesse país existem estudos q
utilizam frotas-piloto que empregam metanol puro e mistura de metano
gasolina, como combustíveis alternativos. É importante frisar que: a) estas fro
estão localizadas em cidades de médio porte, como Denver, onde se torn
mais fáceis a detecção e o controle das influências do uso destes combustív
alternativos; b) os combustíveis contendo metanol são vendidos em postos
abastecimento especiais que só fornecem este tipo de combustível; c) todas
bombas de abastecimento são automáticas; d) os automóveis são equipad
com conversores catalíticos no escapamento, o que diminui em muito
emissões de monóxido de carbono (CO), metanol e formaldeído; os bocais d
tanques de combustível dos automóveis não permitem a retirada do mesmo;
o abastecimento é feito pelo próprio usuário, que, com certeza, terá um nível
exposição muito menor do que no caso de qualquer um de nossos frentistas"
1/

3- Os riscos à saúde pública, e em especial a do trabalhador, que pode
advir da utilização de tal mistura, são em grande parte desconhecidos, pois
mistura ternária não foi sequer utilizada e muito menos estudada em nenhum
parte do mundo.

4- Há total e absoluta falta, de imediato, de uma estrutura técni
científica capaz de acompanhar, através de monitoramento ambiental
biológico, o real nível de exposição a que estarão sujeitos os trabalhado
potencialmente expostos, quer seja falta de metodologia desenvolvida
implantada para essas medições, quer seja pela carência de recursos materi
HISTÓRICO
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e humanos para executá-Ia. Cabe salientar aqui que apenas o desenvolvimen
e a implantação de tais metodologias irão demandar não menos do que s
meses de estudos e ensaios.

5- Há falta de uma estrutura adequada de vigilância epidemiológica q
possa acompanhar o estado de saúde dos trabalhadores potencialmen
expostos antes, durante e depois do período de utilização da mistu
combustível proposta, quer seja pelo pequeno número de profission
disponíveis para este trabalho, quer seja pela dificuldade em levar todos,
mesmo a maioria dos trabalhadores expostos, visto que estes se encontra
dispersos, como no caso dos mecânicos de manutenção de automóveis
garagistas. Ainda em relação a este item, não podemos relevar o fato de que
exames indicados para o diagnóstico precoce de alterações provocadas pe
exposição a metanol são altamente sofisticados, como os test
neurocomporlamentais e os exames neuroftalmológicos, gerando uma deman
que a rede pública teria muita dificuldade, senão impossibilidade de atender.
"

A posição do ElA era a favor da introdução da mistura e esta era ain

apoiada por dirigentes da Sociedade Brasileira de Toxicologia, Anfavea, CES
IPT, Petrobrás, produtores de etanol e metanol, Governo Federal através

MDle e MME, indiretamente pelos proprietários de veículos a álco
distribuidores e revendedores de combustiveís

(4).

Outros pesquisadores e instituições apresentaram seus parecer

contrários à introdução em larga escala da mistura combustível, entre ele

Diesat (Departamento Intersindical de Saúde do Trabalhador), Fundacent

(Fundação Jorge Duprat de Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

PST (Programa de Saúde do Trabalhador da Cidade de São Paulo), NEP

UnB, Cesth-Fiocruz, Feema (Fundação Estadual de Engenharia de Me

Ambiente RJ), SBPE (Sociedade Brasileira de Planejamento Energético), CF

(Conselho Federal de Medicina) e várias instituições em nível municipal qu
conseguiram proibir a introdução das misturas em suas cidades.
Após

longas

econômicas, e

audiências

públicas,

pressões

políticas,

sociais

muitas controvérsias, foi firmado em audiência pública, u

acordo entre ambientalistas, MME e o Ibama (Instituto Brasileiro de Me
Ambiente)
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Licença do Ibama de operação n0002/90 válida para 180 dias corridos

(7)

"
2. CONDiÇÕES ESPECíFICAS

2.1)....

2.2) Realizar estudos e acompanhamento médico de uma amos
representativa dos profissionais diretamente envolvidos com a manipulação e
contato direto com combustíveis, de forma a evitar riscos inerentes da exposiç
crônica à mistura ternária, gasolina e óleo diesel. Esta investigação deve
obrigatoriamente, abordar aspectos respiratórios, hematológicos e citogenético

2.3) A Petrobrás terá que encaminhar, no prazo máximo de 20 dias, pa
aprovação do Ibama, um programa de monitoramento nos princip
corredores de tráfego das regiões, onde será utilizada a mistura ternár
contendo:

a

a) Implantação de uma rede de monitoramento para a análise

CO, HC, Ozônio e Aldeídos, em 60 dias, a contar da data deste parec
considerando um mínimo aceitável de pontos significativos
amostragem para a área a ser monitorada.

b) O período de amostragem deverá ser projetado para um mínim
de dois anos, no fim dos quais a rede deverá ser incorporada a
sistemas de monitoramento dos orgãos estaduais.

2.4) O CNP deverá apresentar ao Ibama, dentro de 30 dias, um program
detalhado, com cronograma para a implantação de normas e dispositivos pa
a recirculação de gases e vapores de combustíveis nas operações
abastecimento de reservatórios subterrâneos e caminhões-tanques, bem com
a instalação obrigatória de bocais de desligamento automático nas bombas
abastecimento de veículos. Tal programa deverá ser planejado e executado s
a coordenação do CNP e aprovado previamente pelo Ibama.

2.5) O Ministério das Minas e Energia apresentará ao Ibama, pa
aprovação em 30 dias, um Programa para o "Uso Emergencial de Combustív
Alternativos Veiculares", bem como providenciará e destinará as verb
necessárias à implantação, especialmente àquelas relativas aos estudos,
fiscalização e às medidas preventivas de proteção à saúde pública e ao me
ambiente. Este programa terá que incluir o estudo da adoção em larga escala
uso do gás natural em ônibus urbano e em táxis.

2.6) O Ministério das Minas e Energia realizará uma campanha
esclarecimento, a ser iniciada 10 dias antes do ínicio da comercialização
mistura, visando:
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nas bombas de abastecimento da mistura ternária de inscrições preventiva
como "VENENO", acompanhada de símbolo da caveira e do alerta "USA
SOMENTE COMO COMBUSTíVEL" e, a adição de um corante, de forma
permitir a identificação precisa da mistura ternária por parte do consumidor.

2.8) Que o Ministério do Trabalho faça cumprir a legislação existen
no que se. refere ao sistema de proteção dos trabalhadores q
manuseiam combustíveis em geral, inclusive as normas de procedimen
informação e preparo do pessoal, equipamentos de proteção individu
especialmente luvas, calçados e óculos (segundo manual do IBP), a ág
corrente e as condições adequadas para higiene pessoal. (grifo nosso)

2.9) O Ministério das Minas e Energia deverá:

- recomendar ao público em geral e, especialmente, a
profissionais da área de abastecimento (frentistas), o não enchimen
total do tanque combustível, pois esta prática leva, comumente,
ocorrência de extravasamento e respingos,

- recomendar aos profissionais da área
de abastecimen
(frentistas) um posicionamento lateral em relação ao bocal
abastecimento do veículo, minimizando, desta forma, a inalação dire
dos vapores e dos riscos de respingamento por extravasamento
conteúdo do tanque.

As recomendações dos itens anteriores são válidas e també
necessárias para o óleo diesel e, principalmente, para a gasolina.

2.10- O Ministério das Minas e Energia, o Ministério da Fazenda e
Ministério da Indústria e Comércio deverão apresentar ao Ibama, dentro de
dias uma proposta para a revisão dos dispositivos legais contratuais q
estabelecem as obrigações de Álcool Etílico Hidratado Combustível-AEH
Álcool Etílico Anidro Combustível-AEAC, gasolina com 22% de AEAC e su
matérias-prima para cada produtor, assegurando seu cumprimento integral.

Os dispositivos de garantia de fornecimento de combustíveis e su
matérias-prima deverão ser implantados, logo a seguir, pelos Ministér
HISTÓRICO
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pelo MIC, até o abastecimento de álcool no país mostrar-se regularizad
incluindo a recomposição dos estoques de segurança.

2.14-Que o Ministério das Minas e Energia promova a contenção
consumo de álcool e de gasolina através do desestímulo ao uso exagerado
automóvel, temporariamente até maio, quando se iniciar a nova safra de álco
no Sudeste. Esta contenção não deve implicar nem em proibição do uso
automóvel, nem em racionamento do álcool, mas sim, em medid
administrativas e campanha ao público. Entre outros benefícios, isto implica
na redução da poluição do ar, pois a emissão de gases de descarga d
veículos diminuirá com a menor quilometragem dos mesmos.

2. 15-Que o Ministério das Minas e Energia promova progressivamente

utilização da mistura ternária em questão, em conformidade ao cronogram
estabelecido pelo CNP.

Durante este processo, os Ministérios da Saúde e do Trabalh
deverão controlar, avaliar e monitorar o grupo de risco e o ambiente d
trabalho, particularmente a avaliação sistemática da exposição a
vapores e o acompanhamento médico, que deverá obrigatoriament
abordar aspectos respiratórios, hematológicos e citogenéticos.

Os resultados destas campanhas deverão ser encaminhados a
Ibama mensalmente. (grifo nosso)

2. 16- Recomendar ao Conama o estudo da possibilidade de acelerar
medidas de implantação do Proconve.

2. 17-0s responsáveis pela elaboração do Estudo de Impacto Ambienta

assim como pela aprovação, controle e acompanhamento da mistu
responderão tecnicamente, no âmbito de suas competências, por possíve
resultados em desacordo com o que ali ficou estabelecido.
"
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uso do metanol como combustível, no âmbito de seus municípios, por lh
faltarem

recursos para o monitoramento ambiental

e biológico e p

impossibilidade da rede de saúde em diagnosticar e tratar casos de intoxicaç
por metanol

(9).

Em setembro de 1993 tínhamos o seguinte diagnóstico

(9):

A avaliação biológica dos frentistas foi realizada pelo Centro

Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de São Paulo, inicialmente pa
garantir conclusões seguras sobre a utilização da mistura MEG.

F

estabelecida uma amostra significativa da população exposta, que termin
sofrendo acentuada redução, devido à escassez de recursos financeiros.

Segundo representantes do Centro de Vigilância (9) , os trabalhos fora

parciais, constituídos de uma avaliação biológica em 119 frentistas e outra e
42 frentistas da Eletropaulo. As avaliações ambientais foram realizadas em
postos do município de São Paulo, também devido à falta de recursos.
A Cetesb fez algumas medidas de formaldeído e de acetaldeído
Estação Cerqueira Cesar e Móoca, em sua garagem e no túnel da Av. Nove
Julho(9).

Durante a apresentação desses resultados, por várias vezes, e em vári

reuniões ficou clara a falta de metodologia para a avaliação da qualida
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de metodologia de coleta e análise de solvente no ar, ao entrar nessa polêmic
Ficou, então, responsável pela avaliação de metodologia de coleta e análise

metanol no ar. Após seis meses de introdução da mistura MEG, o MME atrav

da Petrobrás, entregou um lote de tubos de sílica gel à Fundacentro para d
início ao estudo.

Foi, então, montada uma atmosfera controlada para esta avaliação

utilizou-se o metanol como solvente-exemplo, para criar procedimentos, norm
e testes de validação para outros solventes em ambiente de trabalho.

É bom lembrar que a avaliação e a padronização dessa metodologia s

um item muito pequeno de todo o acompanhamento da saúde do trabalhador,

resultados das análises de concentração de um solvente no ar, ou do solven

e/ou seu metabólito em material biológico em comparação com os limites lega
não são nexo causal de doenças ou de saúde
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111.1. - Toxicologia do Metanol

o metanol pode ser introduzido no organismo através das vias
respiratórias, digestivas, e/ou cutâneas, sendo rapidamente absorvido e

distribuído por todos os tecidos, concentrando-se nos de alto conteúdo hídrico
como fluidos cérebro-espinhal e intraocular(13)

Ele é biotransformado e eliminado do organismo em taxas próximas a 1
do etanol.

A maior parte do metanol biodisponível segue o caminho da oxidaç
metabólica, gerando, como metabolitos ou produtos de biotransformação,
formaldeído e o ácido fórmico, tidos como os responsáveis pela toxicidade
metanol sendo que a biotransformação do metanol nos roedores é diferente
que ocorre nos primatas(13).

Os pulmões podem eliminar de 20% a 70% do metanol inalado, enquan
cerca de 3% são eliminados na urina sob a forma inalterada ou após

metabolização. Do metanoI ingerido, aproximadamente 20% são eliminad

pela urina sob a forma de ácido fórmico, durante um período de até oito hora
sendo sua relação urina/sangue de aproximadamente 1/3, semelhante a
etanol.

o metanol tem um período de latência para manifestações toxicológic
relativamente longo, entre S a 36 horas, após a ingestão.

-1

Exposição Aguda(6, 11, 12):
• inalação:
• distúrbios locais: irritação, coceira na pele, dermatite
eczema de pele.

• distúrbios neurológicos: dor de cabeça, fadiga, insôn

vertigens, tremores, visão turva, restrição de campo visual, visão dup
e cegueira.
• distúrbios digestivos: náuseas, vômito e cólica.

• contato com a pele: pode ser absorvido pela pele em quantidad
tóxicas, além de provocar dermatites

• contato com os olhos: o vapor pode irritar os olhos e o conta
com o líquido pode causar lesões de córnea reversíveis.
• ingestão:

O metanol

é

rapidamente

absorvido

pelo

tra

gastrointestinal e pode levar ao aparecimento de efeitos graves. Uma do

de 30-100mL, pode ser fatal ao homem. Os sintomas podem ocorrer entre 1
30 horas após a ingestão.

• distúrbios digestivos: naúseas, vômitos, diarréia e d
abdominal decorrente de pancreatite severa.
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• pele: provoca dermatite e eritema

• sistema nervoso: naúseas, dor de cabeça, vertigens e alteraçõ

da atividade elétrica cerebral. Pode também, após exposições prolongada

levar a lesões no nervo óptico com o surgimento de embassamento da visã
dores nos olhos, fotofobia, redução da acuidade visual, com quadro
dilatação e edema de pupila(S) e cegueira.
• carcinogenicidade: não existem dados

(12)

• teratogenicidade e embriotoxicidade:não existem efeitos e
seres humanos relatados na literatura

(12)

• mutagenicidade: nenhum dado (12)

A exposição contínua e prolongada do homem ao metanol pode caus

efeitos qualitativos similares àqueles de exposição a altas concentraçõ
(exposições agudas). Essa informação está baseada em um número limitado
casos na literatura e de poucos estudos epidemiológicos,
documentados inadequadamente

geralmen

(15).

o HEI (Health Effects Institute) preparou um documento para a EPA, co
o objetivo de avaliar a saúde da população em conseqüência da inalação
vapores de metanol emitidos de veículos movidos a metanol durante

METANOL: PROPRIEDADES E TOXICIDADE
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com refluxo dos vapores.

São relatados casos de cegueira pela exposição (inalação e contato co
a pele) prolongada a baixas concentrações de metanol

(16,17).

Exposições crônicas combinadas de monóxido de carbono e metan
podem levar à arteriosclerose cerebral

(18).

111.2.• Limites de Exposição Ocupacional
Os limites de exposição ocupacional são divididos normalmente em:
• limite médio ponderado pelo tempo
• limite de exposição de curta duração
Limite médio ponderado pelo tempo, no Brasil, conhecido como limite
tolerância (L.T) para 8 horas por dia, 48 horas por semana

Limite de exposição de curta duração, no Brasil, conhecido como va
máximo (VM) que não pode ser ultrapassado em momento algum.
Além desses limites, também existe a notação "pele", que chama
atenção para a possibilidade da absorção pela pele dessa substância

portanto, se um trabalhador estiver inalando um contaminante, e estiver també
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Reino Unido
Alemanha
França
Suécia

200-260
200-260
200-260
250-310

250-310
250-310
250-310
250-310

No Brasil, o Ministério do Trabalho estipula como limite de tolerânc

para ambiente de trabalho 156ppm, o que equivale a 200mg/m 3• para um

jornada de oito horas por dia, 48 horas por semana, classificada a insalubrida

decorrente do uso de metanol de maneira inadequada, como sendo gr
máximo. Além disso, considera-se também a pele como via de penetração(19).

o indicador biológico é uma substância,

elemento químico ou ativida

enzimática, cuja concentração (ou atividade) em fluido biológico apresen
correlação com exposição ambiental

o metanol

(20).

é um constituinte natural do sangue, urina e ar expirad

formado provavelmente, pela atividade da microflora intestinal e/ou outr
processos enzimáticos, podendo ser considerados valores normais em torno

O,73mg/L na urina (faixa de 0,32-2,61 mg/L)

(21).

Quando a exposição é mais ou menos constante durante o turno
trabalho, a concentração do metanol em amostras de urina no fim da jorna

correlaciona-se com a intensidade de exposição. Após a exposição d
trabalhadores a 200ppm de metanol por um período de oito horas,
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álcool inalterado por litro de urina

(23).
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• validação de métodos de coleta e de análise,
• testes de qualidade de filtros industriais,

• testes de qualidade de filtros para máscaras de proteção individua
• testes de toxicidade em animais de experimentação,
• comparação de métodos de coleta e análise, etc.

Não existe nenhum método geral para a produção de atmosfer

controladas, o sistema pode ser adequado para um ou mais contaminantes

não servirá para outros, ou ainda, pequenas modificações nesse sistema ser
suficientes.

Antes de decidir qual o sistema adequado para o nosso propósito,

necessário conhecer com exatidão a concentração, as propriedades físic

químicas, os volumes e as vazões de cada experimento que se quer realizar,
custo de instalação e a precisão necessária.

A maior fonte de erro no sistema de geração de gases e vapores é

medida e o controle de vazão do ar de diluição. Portanto, deve-se trabalhar co
o melhor equipamento de controle e medida de vazão.

-2

apresentar um alto grau de pureza.
Se o gás utilizado for de um compressor, será necessário um sistema
purificação, por possuir uma série de contaminantes que comprometem
sistema.
O ar de compressor tem como principais contaminantes as neblinas

óleos, CO 2, N0 2, CO e vários hidrocarbonetos, além é claro, de água; pode

também apresentar gases ácidos e partículas de pó de resíduos das tubulaçõe
O vapor de água é o maior contaminante do ar de compressor.
extração da água pode ser feita por adsorção, absorção, refrigeração
combinações desses métodos.

O método de retirada de água mais comum em laboratório é o uso d

secantes sólidos, pois são fáceis de se encontrar comercialmente, estocar
muitos podem ser regenerados facilmente por aquecimento.
Os secantes sólidos com maior capacidade e maior eficiência para
retirada de água são o perclorato de magnésio anidro e o óxido de bário

(24,25).

O perclorato de magnésio é o mais eficiente. As desvantagens d

perclorato de magnésio são: o alto custo, a dificuldade de regeneração e a su

tendência de formar misturas explosivas em presença de substâncias orgânica

O perclorato de magnésio anidro é conhecido comercialmente como anidron
ou dehidrita.
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de separação de contaminantes.

Entre os secantes líquidos, o mais utilizado é o dietilenoglic

Geralmente, os secantes líquidos têm maior capacidade do que os sólidos

podem ser regenerados por aquecimento ou por evaporação a vácuo, como
glicerina.

Um dos métodos mais eficientes para se retirar água de um fluxo de ar
por condensação em trompas criogênicas.

Os vapores orgânicos podem ser retirados por carvão ativo ou p

combustão em um forno. O método mais utilizado em laboratório é o carv
ativo, devido à facilidade de manuseio e recuperação e à alta eficiência.
Alguns tipos de peneiras moleculares são utilizados para a retenção
neblinas de óleos, devido ao seu peso molecular e ao seu tamanho.

O ar proveniente de um compressor pode arrastar gases ácidos com
HCN, HCI, 80 2 • CO 2 e também CO.

O dióxido de carbono, assim como o vapor de água, pode ser absorvid
por ascarita, que é hidróxido de sódio sobre uma matriz de amianto.

O monóxido de carbono pode ser oxidado a CO 2 por hopcalite (nom

comercial de uma mistura de oxido de cobre e manganês); uma v

transformado cataliticamente, a CO 2 pode ser absorvido por ascarita ou por um
mistura de hidróxidos de sódio e cálcio.
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A precisão e a exatidão na concentração de uma atmosfera contaminad

são função da exatidão com que se medem as vazões tanto do gás de diluiçã
como do contaminante. Por isso, para se medir vazões e volumes de ar,
necessário recorrer a métodos e equipamentos específicos.

Padrões primãrios

Os padrões primários para medidas de volume e vazão de ar podem se
espirômetros, tubos Pilot, buretas graduadas e modificações desses.

Os espirômetros consistem em um flutuador em forma de campânula
colocado em um recipiente contendo água e óleo. O peso da campânula
compensado com um contrapeso para que a resistência seja mínima.
Os tubos de Pilot medem velocidades de fluidos de pressão dinâmica.
Outro equipamento muito utilizado e o mais comum em laboratórios é

bureta graduada, conhecida também como medidor de fluxo de ar por bolha d

sabão. Esse equipamento pode ser utilizado tanto para aspiração como par

impulsão do gás. O fluxo de gás é determinado pelo tempo que uma bolha d

sabão percorre determinado volume da bureta. Sistemas mais aperfeiçoado
podem ser encontrados no comércio.

Esses sistemas

utilizam célula

fotoelétricas e, com isso, permitem medir fluxos altos em que a bolha de sabã
percorre pequenos volumes com grande precisão e exatidão.
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o f1utuador comparada com a escala graduada nos dá o fluxo que atravessa
rotâmetro.

Os orifícios medidores podem ser utilizados até vazões máximas de 5
Iitros/min, tendo como princípio a diferença de pressão entre a entrada e
saída do orifício.
O orifício medidor se considera orifício crítico

(33,34),

ou seja, aumentand

se a pressão de entrada desse, a vazão do gás na saída não se modific
Existem muitos outros sistemas de medidas de vazão,

entre eles: d

transferência térmica, mecânicos, eletromecânicos, etc. Entre os método

mecânicos, o mais difundido é o anemômetro. Normalmente, esse equipamen
é utilizado em sistemas de ventilação.

O método eletromecânico tem como princípio a força que um gás exerc
sobre

um

elemento

do

equipamento,

geralmente

um

disco

colocad

perpendicular à direção do fluxo. Essa força é transmitida a um sistema elétrico

IV.1.3.-Sistemas geradores de gases e vapores de concentração
conhecida(24. 29,31,35,36)
Esses métodos podem ser sistemas estáticos e dinâmicos.
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As vantagens desse sistema estão na facilidade de construção, d
geração de multicomponentes e do custo. E como desvantagem estão
necessidade de recipientes de grande volume, a adsorção dos contaminantes,

permeação e o limite das concentrações produzidas (da ordem de dezenas d
ppm(s) em níveis de porcentagem)

(27).

O recipiente pode ser rígido, flexível ou cilindro calibrado de pistão

(26,38>

Recipientes flexíveis

Os contaminantes líquidos são introduzidos no sistema de calibração po

uma microseringa ou micropipeta. Os gases são manuseados com uma sering
de gás (gas tight), como podemos ver na figura 1.
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FIGURA 1 - Sistema estático para geração

de gases ou

vapores de

concentração

conhecida

_ recipiente flexível

(26)

As misturas podem ser preparadas em sacos plásticos, geralmente e
"Teflon®II, "Nylar®' e "Mylar®' aluminizado.

o saco plástico é,

então, cheio e esvaziado, várias vezes, para remov

contaminantes residuais. Sendo, então, conectado a um medidor de fluxo ou d
volume como "wet" ou "dry gas meter".

Enquanto está enchendo,

contaminante é introduzido por um dos métodos mostrados na figura 1.
A mistura de calibração deve ser usada imediatamente, pois
concentração inicial freqüentemente decai com o tempo, (permeação).

decaimento será menor se o saco plástico for primeiro pré-condicionado, com
descrito acima.
Recipientes rígidos

Geralmente são utilizados garrafões ou frascos de vidro, podendo s

também recipientes de plásticos ou metal, desde que as interações com o

gases contaminantes sejam negligenciáveis. O volume do frasco é obtid
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FIGURA 2 - Sistema estático para geração de
gases e vapores de concentração
conhecida - recipiente rígido com
agitador mecânico (26).

Os gases e os vapores são misturados por um agitador mecânico ou
barra magnética

(26).

Algumas modificações foram feitas para remover amostras sem que haj
um grande efeito de diluição ou variação de pressão dentro do frasco.
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FIGURA 3 - Sistema estático para geração de gases
e vapores de concentração conhecida
recipientes rígidos em série (16)

Para se retirar uma amostra de um recipiente rígido sem causar efeito

diluição ou queda de pressão interna, pode-se usar também um artifíc

colocando-se um balão dentro do recipiente na entrada do gás diluente, com
mostra a figura 4.

Antes Óll
Remover

Duranlo

FIGURA 4 - Sistema estático para geração de
gases e vapores de concentração
conhecida- recipiente rígido com
balão (26)
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FIGURA 5 - Cilindro de pistão para
geração

de

gases e

vapores de concentração
conhecida (26)

IV.1.3.2. - Sistemas dinâmicos

Nos sistemas dinâmicos, o fluxo de ar e o fluxo dos contaminantes s

cuidadosamente controlados para produzir uma razão de diluição conhecid

Sistemas dinâmicos oferecem uma contínua produção da mistura. Os gases

os líquidos podem ser usados nesses sistemas; com os líquidos é necessária
sua conversão ao estado de vapor.

As vantagens desse sistema estão na produção contínua de mistu

diminuindo, assim, as perdas por adsorção dos contaminantes, atingin

concentrações ao redor de ppb(s) e como desvantagens temos a complexida
do sistema e o custo elevado.
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C: Concentração gerada em ppm.
T: Temperatura do sistema em K
VI:

Vazão do contaminante em mLlmin.

p: Densidade do contaminante em g/mL.
V ar :

Vazão do ar em Umin.

M: Massa molecular do contaminante em g/mol.

A figura 6 ilustra uma bomba perfusora. Nesse sistema, a medida do flu
do ar e do líquido a ser infundido deve ser precisa e exata.
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FIGURA 6 - Bomba perfusora
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saturado, nessa temperatura. Na prática, a saturação é menor em um úni
equipamento devido a problemas de transferência de calor e na redução
temperatura do líquido evaporado, por causa do calor de evaporação.

Para reduzir esse efeito, o ar a ser saturado deverá passar por um p

saturador a uma temperatura de 3 °C a 5 °C acima da temperatura final. Is

pode ser feito borbulhando o ar por uma série de vasos a uma temperatura m

alta. O número de borbulhadores depende da substância, mas normalmente tr

borbulhadores, em série, conseguem uma saturação acima de 90%. O ar

resfriado à temperatura que se quer realizar o experimento, e borbulha
através de outra série de borbulhadores à temperatura que se deseja;
atravessar essa série de borbulhadores, esse ar saí, saturado a 100%. O
saturado, normalmente, deve ser diluído.
A concentração do vapor é calculada através da relação de pressão
vapor na temperatura final de saturação e da pressão no sistema.

Supondo que a saturação é 100%, as concentrações podem s
calculadas a partir das pressões de vapor pela seguinte fórmula:

c=

1Q6 xp

P

c (ppm)

C: Concentração gerada em ppm
Pc: Pressão de vapor do contaminante à temperatura do sistema

P: Pressão total do sistema
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A, B, C: Constantes características de cada substância (tabeladas e
"Hand Book" de fisico-química) )

A figura 7 ilustra um exemplo de sistema de pressão de vapor. Ness

sistema, a precisão e a exatidão nas medidas de temperatura dos banhos e na
medidas de vazão do gás de diluição são os dados mais importantes.

I

FURO

BnnPlo de Tempcm,'ura

Constanto

FIGURA 7- Sistema de pressão de vapor(38)

Permeação

(50- 56)

Um dos métodos para produção de atmosferas controladas para baixa

concentrações são os tubos de permeação. Consistem de pequenos tubo
cilíndricos construídos, geralmente, em teflon de diferentes espessuras
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de amostra que atravessa as paredes. O diâmetro interno do tubo normalmen
é de 1/6 a 1/4 de polegadas, e seu comprimento entre 2 cm a 30 cm. A vida

tubo de permeação dependerá fundamentalmente da temperatura de s
utilização e do armazenamento.
Os tubos de permeação são empregados para misturas de gás-padrão
faixa de partes por milhão e são utilizados especialmente para a calibração
aparelhos de medidas de poluição de ar.

A permeação do gás através das paredes do tubo é basicamente u
processo de difusão.

A quantidade de gás qd, que difunde através das paredes do tubo, é da
pela seguinte equação:
A: Área externa do tubo

D: Constante de difusão
S: Constante de solubilidade do gás na membrana

L: Espessura da membrana
Pu: Pressões totais interna e externa ao tubo

Pa:

Constante de permeabilidade do gás
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P: Pressão do sistema em mmHg
Q p: Vazão de permeação em g/min

M: Massa molecular do contaminante em g/L.
Q: Vazão do gás de diluição Umin
As medidas que na prática devem ser realizadas de forma precisa

exata são: a quantidade difundida pelo tempo, que pode ser feita através d

medida da variação de massa do tubo de permeação pelo tempo, pela vazão d
gás de diluição e pela temperatura em que o tubo é termostatizado.

A figura 8 ilustra alguns exemplos de tubos de permeação utilizado
experimentalmente.
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FIGURA 8- Alguns sistemas de permeação encontrados descritos na literatura (36)
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pela equação:

6
10 x qd

C=

Q

C: Concentração gerada em ppm
q d: Quantidade de substância difundida mLlmin.

Q: Vazão do gás de diluição Llmin
A quantidade qd de difusão dependerá das características do vapor
questão e das propriedades geométricas do tubo, podendo calcular a partir
expressão:

_DxMxPxA
-.!...
xL
qd LxRxT
11 P - P
v
qd: Quantidade de substância difundida g/s.

D: Coeficiente de difusão em cm 2/s.
M: Massa molecular do contaminante em g/L.
P: Pressão do sistema em mmHg
A: Área de secção reta do tubo em atmosferas

T: Temperatura do sistema em K.
mL x atm
R: Constante dos gases em - - Kxmol

L: Comprimento do tubo difusão em cm.
Pv : Pressão de vapor do contaminante em atm. à temperatura T.
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FIGUR-\ 9- sistema de difusão

descrito

na literatura (26)

As medidas que na prática devem ser realizadas de forma precisa

exata são a quantidade difundida pelo tempo, que pode ser feita através d

medida de variação de massa da célula de difusão pela variação de tempo d
difusão e pela quantidade de gás de diluição.

Eletrólise (24)

Muitos gases como arsenamina, estibina, ozônio, cloro, dióxido d

nitrogênio, etano, etc podem ser gerados em laboratório por procedimento
eletrol íticos.

A eletrólise de uma solução tem lugar quando se aplica uma diferença d

potencial entre os eletrodos submersos numa dada solução. Essa diferença d

potencial é diretamente proporcional à quantidade de gás liberado em cad
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FIGURA 10 - sistema de geração de gases através de eletrólise (24)

A concentração produzida por esse sistema é baseada na lei de Farada

1= z x F x qm
sendo:

I: Intensidade da corrente em amperes

z: Número de moles necessário para liberar um moi de gás.
F: Corrente de Faraday (96489)

qm: Quantidade de produção de gás em Mols/s.

o cálculo da concentração do gás gerado é então:
6

6

C(ppm) = 10 x qm = 10 x I
qd
zxFxqd

I: Intensidade da corrente em amperes
q d: Quantidade de gás de diluição em Umin.
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controlada é a geração de ácido clorídrico:

600°C

H 2 + NiC/2 ~ 2HC/ + Ni( em N 2 )

Conhecendo-se a estequiometria da reação e as condições de trabalho
(pressão e temperatura) e a vazão do ar de diluição pode -se calcular a
concentração gerada.

Antes de selecionar uma reação química para produzir atmosfe
controladas, é necessário considerar dois fatores:
• os produtos da reação possuem uma razoável estabilidade
tempo após a mistura e

• a reação procede quantitativamente segundo a sua estequiometria
Os sistemas estáticos são muito úteis para a construção de curvas
calibração.
Com exceção de alguns tubos de permeação e células de difusão.

sistemas de geração de atmosferas controladas não são encontrad

comercialmente, e precisam ser confeccionados e montados. O sistem

instalado dependerá de vários fatores, e que devem ser levados em conta ant
de se fazer o investimento.
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Sistemas
Dinâmicos
lnjeçAo
difusAo
penneaçlio
presslio de vapor
eletróllse
reaçlio Qulnúca

Ippm-O,I%
0,1 ppm·500ppm
50ppm·200ppm
50ppJl1-10%
ppm·l%
ppJl1·I%

~I

"I
"I
"I

"I
"I

baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa·média

médio-alto
médio
baixo-médio
médio
médio
médio

;: 1 min.
vários minutos
vários minutos
;: 5 min
vários minutos
vários minutos

média-alta
baixa ·média
baixa ·média
baixa
média
média

Não existe somente um método para a preparação de padrões gasoso

em ambientes em geral. Para ambiente de trabalho os sistemas mais indicado
são os métodos dinâmicos, apesar de terem

um custo mais elevado d

instalação e serem muito complexos.

Segundo Goyanes (29), em 1987, o método mais utilizado na bibliografi
consultada para atmosferas controladas, segundo o número de artigo
revisados, é o sistema dinâmico por injeção, com um total de 123 artigo
selecionados, incluindo-se os métodos analíticos normatizados pelo NIOSH.

A tabela 3 lista alguns contaminantes gerados por vários métodos pel
NIOSH(25).
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benzeno
Epicloroedrin
metanol
PCB's
dietil mercúrio
2 nitropropano
Acrilonitrila
DBCP
Tricloronitrometano
dimetil etilamina
cloreto de vinilideno

cloreto de metila

Como pode ser visto na tabela 3, o NIOSH utilizou o sistema de press
de vapor para a geração de vapor de metano/.

Na prática, os ambientes em geral e os ambientes de trabalho, e

particular, possuem uma atmosfera complexa de multicomponentes. A literatu
descreve sistemas para um único componente.

o NIOSH montou um sistema de geração de vapor de multicomponent
gerados por bomba perfusora

(61),

tendo como objetivo "Proficiency Ana/ytic

Testing (PAT)".

IV.2.• Métodos de Coleta de Amostra (26,27,30,32,62,63)
Quando, por algum motivo, não é possível fazer a medida
concentração

atmosférica

de

um

contaminante

diretamente

no

loc

contaminado, uma amostra da atmosfera pode ser colhida e analisada e
laboratório. A escolha do método para uma aplicação particular depende
natureza do problema e das facilidades técnicas encontradas. Dois tipos
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enquanto que, a amostra integrada pelo tempo representa a concentraçã
média durante o período de coleta da amostra.

IV.2.1. - Amostra total
IV.2.1.1. - Amostra instantânea

Amostras instantâneas de gases podem ser coletadas em frascos rígido

de vidro, metal ou sacos de plástico que podem ser polietileno, Saran®, Mylar®
Tedlar®, e revestidas com alumínio,em volumes de até 120 litros. A amostra
introduzida em um balão, manualmente ou com uma bomba movida à bateria,

em tubos coletores de pyrex® de até 300 mL de capacidade, os quais pode
ser despressurizados em laboratório e abertos no local a serem amostrados.

Frascos de vidro ou metal, que não possam ser despressurizados, pode

ser preenchidos com uma bomba ou um sistema de vasos comunicantes atravé
de uma solução não interferente ao contaminante a ser analisado.
IV.2.1.2. - Amostra integrada no tempo

A aparelhagem descrita para amostras instântaneas pode ser utilizada s

o fluxo for limitado a valores tão pequenos, que a coleta da amostra ocorr

continuamente durante um intervalo de até oito horas. A velocidade de fluxo d

amostra em um frasco despressurizado depende da diferença de pressã

dentro e fora do amostrador. Para amostras integradas no tempo em longo

períodos, válvulas especiais são utilizadas para manter o fluxo constante. Do
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alguma propriedade em comum, como condensação em uma certa temperatura

ou absorção em determinadas substâncias. Os sistemas de "traps" químicos

são usados para absorver aqueles componentes que possuem alguma reação
química em comum.

O método de coleta de amostra seletiva possui algumas vantagens, como

a redução drástica do volume retido, já que os gases encontrados na atmosfera

não são coletados e o contaminante interessado é concentrado, o que é
interessante para a determinação analítica.

Porém, essas técnicas introduzem um número de fontes de erros como:

reações químicas nos sistemas de absorção ("trapping"), dificuldade em

manusear pequenas quantidades e retenção incompleta dos contaminantes
interessados.

IV.2.2.1 .• Amostra instantânea

Nesse caso, pode-se usar um frasco rígido de vidro despressurizado,

com um reagente químico ou absorvente que interage com um contaminante de

interesse que deve ser analisado em laboratório pela técnica analítica mais
recomendada.
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Os gases atmosféricos são borbulhados através de um solvente, no qua

se dissolvem e ficam retidos os componentes a serem medidos. A eficiência d

operação do sistema é afetada pela pressão de vapor do solvente e d

substância que está sendo coletada. A eficiência de absorção depende também
da concentração do contaminante a ser analisado na mistura.

IV.2.2.2.2. - "Trapping" de um reagente químico específico

Em vez de um solvente em um "impinger" ou frasco lavador, pode-s

colocar uma solução, que reagirá com um contaminante de interesse. A

possibilidade de perda por evaporação é menor, pois freqüentemente o produt
da reação é menos volátil que o reagente.

IV.2.2.2.3. - Condensação

A coleta de amostra por condensação envolve a passagem de gá

atmosférico através de um "trapping" mantido à baixa temperatura, na qua

substâncias orgânicas deverão condensar e serem retidas. Porém, a eficiência

de coleta de um único "trap" é geralmente baixa e depende das propriedade
químicas e físicas dos contaminantes interessados.
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forças de valência. Um número muito grande de adsorventes sólidos é usado

Os tubos de adsorção mais utilizados são os de carvão ativo, para um
infinidade de compostos orgânicos.

IV.2.3.• Coleta de gases e vapores em ambiente de trabalho

A coleta e a análise de contaminantes em um ambiente de trabalho sã

utilizadas para determinar a concentração de uma substância química a qual o
trabalhadores estão expostos. Coletar amostras representativas é muito difíci

necessita-se de uma estratégia de amostragem, oorntcx:lo um suporte estatístico (64). A
forma mais correta de avaliar as concentrações, às quais o trabalhador est

exposto é colocar o amostrador em sua zona respiratória. Normalmente, o

equipamentos mais utilizados para coletar amostras são filtros (materia

particulado) ou tubos adsorventes (gases e vapores) presos a lapela por um

tubo flexível e a uma bomba amostradora presa a um cinto do trabalhador. A

bombas amostradoras individuais operam na faixa de 0,01 a 4 litros por minuto

Essas bombas podem coletar amostras de curta e longa duração. Além desse

sistemas de coleta, outros muito utilizados são "midget impinger", borbulhadores

e, esses últimos são evitados devido à dificuldade de fixação e imobilização na
zona respiratória do trabalhador.
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em que o carvão é inadequado, a sílica gel

(68.69)

foi largamente utilizad

principalmente para as aminas e álcoois, gás sulfídrico, porém a eficiência d
coleta cai muito com a umidade.

Um dos mais recentes amostradores de gases e vapores encontrados n
comércio à base de carvão ativo é o dosímetro passivo.

o

dosímetro passivo não depende de bombas, tem como princípio

difusão dos gases para o meio coletor, no caso, carvão ativo. A eficiênc
destes amostradores é discutida em vários artigos (71-78).

Muitos compostos orgânicos estudados não são coletados em carvã

devido a sua capacidade de catalisar reações, à irreversibilidade de adsorçã
ou à baixa eficiência de dessorção.

o uso de polímeros

porosos

(79)

está sendo muito estudado e já se te

métodos desenvolvidos para tenax-CG; XAD-2; CHROMOSORBS 102,103, 10
106, 108.; Porapak

a,

carbosieve B. Todos esses adsorventes coletam o

analitos pelo processo de adsorsão física. Uma outra possibilidade é a coleta d
amostra por tubos adsorventes que envolvem a quimiossorção ativa, na qual

analito não somente é removido do fluxo de gás amostrado, mas a sua estrutu

é modificada. A vantagem desse tipo de método é que o processo é ma

eficiente e específico para o analito de interesse. Além disso o analito pode s
convertido em uma espécie estável durante o processo de coleta.
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TABELA 4 - Uso de Adsorventes Sólidos em Coletas de Ar (66)
Tipo de Adsorvente
Número de compostos
adsorvidos
carvão ativo
139
polímeros porosos
131
carga de coluna cromato.gráfica
43
sílica gel
84

peneira molecular
alumina
misturas

6
6
3

Carvão ativo

o

carvão ativo pode ser obtido de uma variedade de materiais, com

côco, carvão, madeira, petróleo, etc.
Cada um tem suas propriedades e usos característicos.

o carvão de côco é recomendado

pela NIOSH para a coleta de vári

solventes no ar. Ele possui uma estrutura altamente densa de poros, qu
produz elevada capacidade de adsorção.
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• reações de oxidação, hidrólise e polimerização da amostra,
• mudanças no contaminante químico pela presença de gases
vapores reativos, óxidos de nitrogênio, enxofre e ácidos inorgânicos,
• dessorção térmica,
• limitada capacidade de retenção,
• instabilidade térmica,
• limitações no volume, vazão e tempo de coleta de amostra.

Porém, devido à grande variedade desses materiais, uma grand
seletividade é encontrada para aplicações particulares.

Alguns dos polímeros já avaliados são: Tenax GC, Porapak, Chromoso

e resinas XAD. Entre as resinas, incluem-se polimidas, poliamidas, poliacrilato
e resinas fosfonadas e halogenadas(66).

Tenax GC: é muito utilizada por causa de seu elevado limite térmic

(350°C) que facilita a dessorção térmica. Ela pode ser utilizada para a coleta d

bases orgânicas, compostos neutros e compostos de elevado ponto d
ebulição. Foi utilizada para a coleta de álcoois de

elevado peso molecula

dióis, fenóis, aminas, etanolaminas, amidas, aldeídos e cetonas. Compostos d

baixo ponto de ebulição podem também ser coletados como: metano
acetonitrila, etilmetilcetona, benzeno e estireno.
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Chromosorbs: possuem as mesmas desvantagens das porapaks.

chromosorb 101 é a menos polar e a chromosorb 104 a mais polar, e possuem

uma grande capacidade de reter água. A chromosorb 102 é a mais utilizad

para a coleta de contaminantes no ar devido a sua grande área específic
superficial.
Resinas XAD: essas resinas incluem um grande número de polímeros.
seguir, a tabela 5 mostra a composição das principais XAD.

TABELA 5 - Composição das principais resinas
XAD(66).
Adsorvente

Composição do Monômero

XAD-l
XAD-2
XAD-4
XAD-7
XAD-S
XAD-9
XAD-ll
XAD-12

estireno/divinilbenzeno
estireno/divinilbenzeno
estireno/divinilbenzeno
ésteres acrílicos
ésteres acrílicos
sulfóxidos
amida
grupos N e O muito polares

As XAD-1, 2, 4 têm sido utilizadas para compostos não polares, enquant
as XAD-7, 8, 9, 12

para compostos polares. A XAD-4 também tem sid

utilizadas para coleta de pesticidas organo-fosforados.
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preferencialmente a água, em vez de vapores e gases orgânicos. Apesar disso

é um excelente adsorvente para uma variedade de substâncias orgânicas com
concentrações na faixa de partes por milhão. Em ambiente de trabalho, ela

utilizada para coleta de: anilinas (81), ácido fluorídrico (84), metil carbamato (8S
gás sulfídrico (69), monômeros de acrilato (86), benzedina, 3,3'diclorobenzedina

seus sais (87), ácido acrílico (88), metilamina, metanol, etanol, isopropanol, n

butanoJ, acetona, metil etil cetona (89), metilisibutilcetona, acetato de etiJa
acetato de isobutila (69), éter di-n-butílico, cresóis, nitrobenzeno, fosfina
estibina, quando recoberta com cianeto de mercúrio

(SO)

e dimetilformamida

quando recoberta com dietilamina(79).

Silicatos:As peneiras moleculares não foram muito utilizadas, mas a 5A

e a 13X foram usadas para a coleta de óxido de nitrogênio. A 13X foi recobert

com trietilenoamina e usada na coleta de óxido de nitrogênio. Foram também
utilizadas para coleta de gás sulfídrico e acroleína.

Alumina: Como a peneira molecular, a alumina foi muito pouco utilizada para a
coleta de amostras de ar. exceto em algumas aplicações especiais, como a
coleta de glutaraldeído.

IV.2.3.1.1 •• Condições de operação dos tubos adsorventes

A eficiência de coleta e de dessorção dos tubos adsorventes dependem
de vários fatores e condições, entre eles, os mais importantes são:
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queda de pressão através do tubo de coleta: a NIOSH (1975

especificou que a diferença de pressão, através do tubo de coleta, nã
deveria exceder a 25,4mm de mercúrio para um fluxo de 1Llmin.

vazão de coleta através do tubo amostrador: a vazão de colet

precisa ser tal que, um volume suficiente de ar deverá ser amostrad
eficientemente em um tempo conveniente. Se a vazão for muito alta,

tempo de residência do contaminante é pequeno, diminuindo a eficiênc

de adsorção. Na prática, as vazões de coleta giram em torno d
100mL!min a um litro por minuto.

volume de ar coletado: uma coluna de adsorção atua como um
coluna cromatográfica e a vazão do ar através dela arrastará
contaminante.

o volume de ar que atrvessa uma coluna quando o contaminant
inicia o escape é conhecido como volume de "breakthrough".

o volume

de "breakthrough"( mantidos constantes a vazão e

temperatura de coleta, a quantidade e tamanho do tubo e a granulometr

do adsorvente) é função do contaminante adsorvido e do adsorvente, em

geral, os compostos voláteis têm menor volume de "breakthrough
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armazenamento do tubo amostrador: os tubos devem s

armazenados após vedação eficiente. O tempo de armazenamento var

usualmente de acordo com a volatilidade e a reatividade do compos
amostrado.

dessorção: há pelo menos quatro métodos para a dessorção d
um composto de um tubo adsorvente:
• extração com solvente,
• dessorção térmica,
• dessorção a vácuo,
• dessorção por arraste.

As dessorções mais usuais são: a extração com solvente e a dessorçã
térmica.
A extração com solventes é extremamente simples: o adsorvente

misturado com um solvente em um frasco hermeticamente fechado, agitado p
um período de tempo e, a seguir, é realizada a análise.

A dessorção térmica transfere todo o contaminante, através d
aquecimento, para uma coluna cromatográfica reativando o tubo. O método
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Carvão ativo

dissulfeto
carbono,
de
cloreto de metileno, éter.
(1 % de metanol ou 5% de
isopropanol, algumas vezes,
é adicionado aos solventes
acima)

Sílica gel

metanol, etanol, dietil éter,
água e dessorção térmica

Alumina

água, dietil éter, metanol e
dessorção térmica

Polímeros porosos

éter, hexano, dissulfeto de
carbono,
álcoois
e
dessorção térmica

Cargas cromatográficas

éter, hexano, metanol
dessorção térmica

e

misturas
de
solvente
orgânicos; cloreto de metila
cloreto de vinila; outro
compostos
alifático
clorados; solventes alifático
e
aromáticos;
cetatos
cetonas; álcoois, etc.
compostos polares: álcoois
fenóis,
clorofenóis
clorobenzenos,
amlOa
alifáticas e aromáticas, etc.
compostos polares: álcoois
glicóis, cetonas, aldeídos
etc.
grande
variedade
d
compostos: fenóis, ácidos,
bases orgânicas, composto
orgânicos,
composto
orgânicos multifuncionais
etc.
compostos de alto ponto de
ebulição:
pesticidas
herbicidas,
composto
aromáticos
polinucleares
etc.

IV.2.3.2 • "Impinger e borbulhadores"

Impinger e borbulhadores com solventes ou soluções reagentes são

utilizados, apesar de sua inconveniência para a coleta na zona de respiração do

trabalhador. A tabela 7 mostra as metodologias que a OSHA recomenda para as
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pentacloreto de fósforo
dióxido de enxofre
anidrido maleíco

água
água oxigenada
á.gua oxi.genada

IV.2.3.3 - Outros métodos de coleta

Materiais gasosos estáveis são coletados em sacos plásticos e, a seguir
analisados em laboratórios. Esses gases são usualmente muito volatéis par

serem coletados eficientemente em tubos adsorventes. Estes métodos foram

desenvolvidos e validados para monóxido de carbono, dióxido de carbono

hexafluoreto de enxofre, rretJl acetileno, e mistura de meti! acetileno e a:ai16ro~.

IV.3. - Métodos de Coleta e Análise de Metanol no Ar em Ambiente d
Trabalho

O metanol pode ser coletado do ar e analisado diretamente por tubo
colorimétricos

(92,93).

Um volume de ar contendo metanol passa através desse

tubos. A concentração é Iidapor meio de cor desenvolvida na escala fixada n

tubo colorimétrico. A exatidão desse método não é boa, além de não se
específica para o metanol, pois o etanol também reage

(92,93).

Equipamentos de leitura direta, como infravermelho e cromatógrafo
portáteis, também têm sido usados.
Outras técnicas de coleta e análise têm sido descritas na literatura:
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metanol por um período acima de 120 horas, para concentrações entre
100ppm a 400 ppm, a seguir analisado por equipamento portátil de
hidrocarbonetos

(95).

• Coleta em tubos de sílica gel, dessorção em água e análise por
cromatografia gasosa

(96-99).

Várias instituições governamentais que têm como objetivo pesquisas em
saúde do trabalhador, validam metodologias de coleta e análise de substâncias
no ar e, em material biológico.
Abaixo a tabela 8, que indica as instituições, o amostrador, o método
analítico, volume de "breakthrough", a precisão e a exatidão de coleta e análise,
a precisão e o limite de detecção do método analítico.

TABELA 8 - Dados de avaliação de metodologia de coleta e análise de metanol no ar por
bos de sílica ee1. dessorcão em água e análise Dor CG-DIC
~

~

- -

-

Instituição

Amostrador

da Sílica
(mg/mg)

Código
Ano

NIOSH(95)
P&CAM247
1976
NIOSH (96)
2000
1984
NIOSH
(97,99)
S54
1975
IRSST(98)
1983

Capacidade

sílica gel
(70011 50/1 50mg)

4,6

sílica gel
(100/50mg)

?

sílica gel
(100/50mg)

5,6

sílica gel
(100/50mg)

Volume de
·'Ikaklrhough"
(L)

8,75
u=85%
c=534mwm'

Método Analítico
CO-DIC
limite de
detecção

?

precisão

?

Coeficiente
Variação
total

Faixa de
Validação
mg/mJ

0,065

135-534

0,063

140-540

0,070

140-540

0,032

?

5
c=25-900/mJ
10,4
u=O%
c=5401llg/mJ
5
c=260mg/mJ
3
c=310mg/m'

0,0 1Illg/
amostra

?
?

?
Img/m3

10-300
0,07
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Recup

%

94

governamental americano de pesquisa na área de segurança e saúde d
trabalhador, sendo referência internacional nessa área.

o NIOSH

considera que o protocolo de validação para cada método d

coleta e análise consiste de duas partes de estudos experimentais.
Primeiro, o método analítico e segundo, o amostrador.

IV.4.1. - Método analítico

O critério para a escolha do método analítico nesse programa (NIOSH

inclui o uso de instrumentação moderna e métodos que são específicos para a
substâncias analisadas.

o método deve levar a uma rotina de análise para um grande número d

amostras a serem analisadas. Quando possível, o método deverá se

econômico e facilmente aplicado por técnicos experientes. Quando o métod

não for aprovado, outros mais sofisticados serão investigados. Os método
analíticos são escolhidos com base na seletividade e sensibilidade.

Uma vez selecionado o método analítico, as condições ótimas sã

estabelecidas para o máximo de seletividade e sensibilidade da substância d
interesse. Por exemplo, em

CG e HPLC, o analito precisa estar muito bem

separado do pico do solvente, assim a integração eletrônica é possível, e ter um

tempo de retenção razoável para minimizar o tempo total de análise. Deve-s

então: estabelecer faixa de linearidade do detector, construir uma curva d
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Para estudos de precisão e recuperação analítica, preparam-se trê
soluções (0,5, 1 e 2 LT da OSHA) e analisa-se seis vezes cada concentração.

Calcula-se a precisão e a recuperação analítica para cada concentração

IV.4.2. - Amostrador

o amostrador é selecionado,

normalmente se dá preferência em saúd

ocupacional a adsorventes sólidos. Para os adsorventes sólidos, também
escolhido o dessorvedor ou meio extrator.

Escolhidos o adsorvente e o dessorvedor, são efetuados, então, o
seguintes estudos de:
eficiência de dessorção e volume de breakthrough.

IV.4.2.1. - Eficiência de dessorção:

O método utilizado pela NIOSH é o de injeção direta: injetam-se trê

volumes conhecidos do contaminante no meio da primeira camada de seis tubo
para cada volume, totalizando 18 amostras. O volume injetado corresponde

massa que seria amostrada em %, 1 e duas vezes o limite de tolerância par
uma vazão e um tempo determinado de coleta de amostras.
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de eficiência de dessorção (quantidade recuperada dividida pela quantida

colocada no adsorvente) como função da quantidade colocada no adsorvente

construída para mais tarde ser usada para corrigir os valores gerados e
atmosfera controlada.

IV.4.2.2.• Volume de "breakthrough"

Para se avaliar o volume de "breakthrough" de um adsorvente, segundo
NIOSH,

atmosferas controladas

do

analito

são

geradas

em

ar

co

concentrações para duas vezes o limite de tolerância e pelo menos 80%
umidade relativa.

Para essa determinação, o tempo em que o analito aparece no efluen
da camada analítica é monitorado.

Quando é possível, o monitoramento é feito "on line", pelo menos se
amostradores são conectados a uma câmara amostradora, e a concentração

atmosfera controlada é medida. Durante a amostragem, o eluente dos tub
adsorventes, sem a camada controle, é monitorado e comparado com

concentração da atmosfera controlada. Quando a concentração do eluen
atinge 5% da concentração gerada, continua-se a monitorá-lo até que

concentração atinja pelo menos 1/3. Calcula-se a média do volume da amost
para os seis tubos quando o eluente atinge 5% da concentração gerada.
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analítica é 5%.
Uma vez determinado o volume de "breakthrough", o volume de coleta
amostra não deverá ser maior que 2/3 do volume de "breakthrough".

Se o método for usado para comparação com o limite de tolerância méd
ponderada pelo tempo, o período mínimo de coleta é uma hora.

Se o volume de "breakthrough" é suficiente para a coleta de duas vez
os padrões da OSHA para uma dada vazão de fluxo e tempo de coleta

amostra, a metodologia de validação prossegue conforme ítem a seguir. Se nã

outro passo deverá ser incluído para se adaptar à metodologia, como: diminuir
vazão de coleta de amostra, aumentar a quantidade de adsorvente
selecionar outro adsorvente.

IV.4.3•• Exatidão e precisão do método de coleta e análise

As atmosferas controladas são geradas em três níveis de concentraçã

conhecida. No mínimo, seis amostras são coletadas para cada concentração

analisadas segundo o método analítico. As concentrações da atmosfe

controlada são 0,5, 1, 2 vezes o padrão da OSHA. As amostras são coletad

para uma vazão recomendada e um tempo determinado pelo tempo d
-breakthrough" (volume de "breakthrough"/vazão da bomba amostradora).

A determinação do valor verdadeiro da concentração no ar constitui um
parte significativa do estudo do NIOSH.
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atmosferas controladas no padrão da OSHA. Seis amostras são analisad

imediatamente depois de coletadas e as seis amostras restantes s
armazenadas em laboratório por uma semana. A média

das concentraçõ

determinada dos seis tubos analisados imediatamente é comparada com
média da concentração dos seis tubos analisados depois de sete dias
armazenamento.
Às vezes, a estabilidade da amostra armazenada é um fator crítico
método. Se há suspeita de que a estabilidade não é boa, alguns testes

estabilidade deverão ser realizados antes dos outros descritos acima para
amostrador.

IV.4.S.- Critérios estatísticos de aceitação do método de coleta e análise d
gases e vapores no ar

Um critério para se considerar um método válido, segundo o NIOSH,

baseado no resultado do método de coleta e análise, que deverá ser menor q

25% do valor verdadeiro em um nível de confiança de 95% para qualqu

amostra individual. Para encontrar essas condições, o erro do método preci
ter um coeficiente de variação de 0,126.

A estimativa dos erros aleatórios, o CV total dos dados de validação d

laboratório para um grau de liberdade de 15 (18 amostras, seis para cada nív
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efetuado um "pool" de CV e calculado o CV total.

Todos os dados são submetidos ao teste de Grubb para determinar s
algum valor deverá ser rejeitado.

IV.4.6. - Definições, cálculos e testes utilizados para a validação de
metodologia

Média: média aritmética (x), definida como a soma das observações pel
número de observações (n).
n

- LXi

- i=1
X-

n

Desvio Padrão: Raiz quadrada da variança, a qual é definida como

soma dos quadrados dos desvios das observações da média (x) dividida pel
número de observações menos 1 (n-1).

n

L(x j _X)2
desvio-padrão( s)=

i=1

11-1

C.V.: Coeficiente de variação ou desvio-padrão relativo, definido como
desvio-padrão dividido pela média.
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variação (dado por CV1 ou CV2

)

obtido da análise de seis amostras de cad

três níveis de concentração 0,5; 1 e 2 vezes o padrão da OSHA.

o CV é calculado pela equação matemática:
3

'L/;CV;
CV

=,/

j-J

f

onde:

/;: Grau de liberdade, igual ao número de observações (ni) menos 1, a
o iésimo nível de concentração.

CVj: Coeficiente de variação (CV1 ou CV2 ) das observações ao iésimo nív
de concentração.
3

f=I/;
;=1

i: índice para os três níveis de concentração.

C VI: "pool" de coeficiente de variação calculado pela equação acim
com dados das 18 amostras analíticas.

CVA+DE: Valor corrigido para CV1 incluindo o erro de precisão devido a
fator de eficiência de dessorção, o qual é uma média de seis valores.
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amostras geradas.

CVs : Coeficiente de variação para a coleta da amostra, não incluindo
variabilidade da bomba de coleta de amostra pessoal.

o valor depende das 18 amostras do método analítico e das 18 amostra
geradas.

cils)(CV2)2 - (C Jt;)2·

* No caso C ~ < C V;, então C j1 = O. Neste caso C VT é a estimativa d

cV; e CV10

(CV\·) baseada no

CV;.

=,IJ;C~ + 12CV/
J; +12

onde

J;

e12

são respectivamente valores usados nos denominadore

CV\ eCV2.

CVT :J(Ct1;)2 +(C~+DE)2 + (CV;Y
CVT)(C V2)2 + 0,1667(C V;)2 + (0,05)2
CVr)(C V2)2 +O,1667(C V;)2 + (0,05)2
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X: Média das observações.

s: Desvio padrão baseado em n-1

grau de liberdade.

Para seis observações, o valor pode ser rejeitado se

B;

B; ~ 2,130. O limi

é baseado no nível de significância somente de 1% das vezes, se a

observações estão legitimadas conforme a teoria.

Teste de homogeneidade de Bartlett para os CV(s) é aplicado para s
poder calcular o "pool" de coeficientes de variação para 18 amostras geradas.

teste de Bartlett utiliza as equações do chi-quadrado para n-2 graus d
liberdade.

Para se passar no teste de Bartlett com um nível de significância de 1%
o chi-quadrado precisa ser menor ou igual a 9,21 (2 graus de liberdade ).

Concluindo, o critério do NIOSH para a validação do método precis

resultar em dados em torno de ± 25% do valor verdadeiro. Essa exatidão dev

ser aplicada à faixa de 0,5 a duas vezes o padrão ambiental e ser dada com u
nível de confiança de 95%.

A seguir, os requisitos mínimos para se validar uma metodologia d
coleta e análise segundo o NIOSH:
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5. durante os testes, desvios inexplicáveis maiores que 10% não sã
aceitos,

6. para adsorventes sólidos, a eficiência de dessorção precisa se
maior que 75%.
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1 e 2 vezes o limite de tolerância do metanol, ou seja, 100, 200, e 400ppm (78
156, 312 mg/m

3

),

ser estável durante o período que fosse necessário par

avaliação do experimento. Foram realizados testes de estabilidade envolvend

precisão de vazão da ar de diluição (mLlmin), precisão da infusão da bomb
perfusora e a resposta, através da altura dos picos cromatográficos.

Verificada a sua estabilidade, foi efetuado o estudo da concentraçã

mínima gerada e detectada no sistema montado (limite de detecção d
atmosfera controlada).

Estando a atmosfera controlada apta para os testes de validação, foram

realizados estudos de volume de "breakthrough" para coleta de metanol em

tubos de sílica gel, para se conhecer com uma certa confiança o volume tota

amostrado em campo. Esses estudos foram realizados levando-se em conta a

possíveis interferências de etanol, gasolina e elevada umidade relativa. Foram
também realizados testes para saber qual o principal interferente de coleta.

Após esse estudo, passou-se à avaliação do método analítico qu

deveria ser utilizado para a determinação de metanol após a sua dessorção d

tubo de sílica gel. O método analítico usado foi uma adaptação de método
encontrados na literatura do NIOSH

(95.96.97,99),

para as condições da mistura e

após encontrar a melhor seletividade para o menor tempo de retenção d

metanol em mistura MEG, foram realizados estudos de limite de detecção
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Foi, então, calculado o coeficiente de variação total do método de cole

e análise de metanol em mistura MEG coletado em tubos de sílica g

(700: 17 5mg).
Foram

também

realizados

experimentos

de

estabilidade

armazenamento dos tubos coletores e das soluções após a dessorção para a
respectivamente a 14 e 45 dias

Além desses experimentos, foram também realizados estudos d
capacidade de adsorção da sílica gel para metanol, levando

em conta

interferentes, e verificando se esses eram capazes de dessorver totalmente
metanol após um certo período de coleta.

A seguir, o esquema 1 resume em forma de fluxograma a validação do

método de coleta e análise de gases e vapores no ar. Metanol em mistura MEG
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s

VOLUME DE
BREAKTHROUGH

PRECiSA0 E RECUPERAÇAo DE COLETA E
ANÁLISE
ESTABILIDADE DAS AMOSTRAS

ESQUEMA 1 - Fluxograma da Validação do Método de Coleta e Análise de
Gases e Vapores no Ar. Metanol em Mistura MEG
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•

controladores de vazão de ar,

•

umidificadores,

•

bomba perfusora,

•

câmara vaporizadora e de mistura,

•

frasco amostrador e amortecedor, e registro de umidade e

temperatura,
•

sistema de coleta, análise e registro de contaminantes.

A figura 11 mostra o sistema montado para gerar atmosfera controlad
dinâmica por injeção
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.,

~

CD

.,

'--

®

l-compressor
2-condensador de á:ua
3-controladores de pressão
4- rotâmetro
~ válvula de agulha

6-sistema de purificação
6.1-carvio ativo
6.2-penelra molecular
6.3-sillca =el
6.4-cassete com mtro

7-cubas com á:ua
8·bomba perfusora
9-câmara de "aporização e mistura
IO-câmara de amostragem
11-"áh'ula de amostragem

12-cromatógrafo
13-registrador
14-bomba amostrado
15- termo-higrômetro

FIGUR.o\. 11 - Atmosfera controlada dinâmica

Gerador de ar comprimido

o gerador de ar comprimido é

um compressor de ar isento de óleo d

tipo usado por dentistas (marca "Schulz"), com sistema automático de liga
desliga, que gera ar sob pressão (liga: 80kgflcm2 ; desliga: 120kgflcm2 ).

Purificadores de ar

o compressor de ar comprimido possui um condensador de água própri
e, além disso, foi colocado um outro antes dos reguladores de pressão.
A purificação de ar foi feita com três tubos adsorventes ligados em séri
e um filtro de partículas:
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Controladores de vazão de ar

o controle de vazão é feito por:

• dois reguladores de pressão, marca UNorgren", um de 0-160 e outro de
0-60 kgf/cm2 , regulados para 50kgf/cm 2 e 15kgflcm2, respectivamente,
• uma válvula de agulha micrométrica com 18 rotações, marca "Hoke".

A medida de vazão é feita com um medidor primário de bolha de sabão

com célula fotoelétrica modelo mini-Buck Calibrator (AP. Buck Inc), faixa de

1,000 - 6000 mL, pós-umidificadores, visualizado através de um rotâmetro antes
e depois de cada experimento.

Umidificadores

Quando necessário produzir umidade, introduz-se uma ou duas cubas
com água entre o sistema de purificação e a câmara vaporizadora.

Para produzir uma umidade relativa acima de 85%, utilizam-se as duas

cubas em série, na primeira borbulha-se ar e na segunda passa-se o ar apenas

pela superfície; para uma umidade em torno de 50%, introduz-se o ar apenas
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umidade relativa
Bomba perfusora

A bomba perfusora marca Sage Instruments modelo 355 é utilizada par
infundir o(s) contaminante(s) segundo vazão calculada no item V.1.2.1.

Câmara vaporizadora e de mistura
A câmara de vaporização e de mistura, tipo ampola de amostragem,

confeccionada em vidro com um sistema de vaporizador que utiliza septos d

borracha utilizados em cromatografia, por onde é introduzida a agulha de um

seringa ligas tight", que infunde o(s) contaminante(s) empurrado(s) pela bomb

perfusora. Essa câmara pode ser aquecida por uma fita de aqueciment

controlada por um reostato, caso seja necessário, para facilitar a vaporização. O

ar entra por uma pequena abertura da câmara e se encontra com o(s
contaminante(s), perpendicularmente, arrastando-o(s), vaporizando- o(s)
misturando-o(s), veja figura 13.
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e de mistura

Frasco amostrador e amortecedor; registro de umidade relativa e
temperatura

o frasco

amostrador e amortecedor é um recipiente tipo garrafão d

aproximadamente 10 litros, que possui uma entrada de ar contaminado em su

lateral, próximo ao fundo; quatro saídas eqüidistantes em volta da sua mei

altura, por onde são coletadas as amostras; e uma saída que é feita por cim

onde vem a ser a sua boca, na qual está conectado um frasco de plástico d

aproximadamente um litro, ligado a um sensor de um termohigrômetro "Engro

aferido para umidade relativa versus soluções saturadas de cloreto de líti
(U=12%) e sulfato de potássio (U=97%), veja figura 14.
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FIGURA 14 - Frasco amostrador e
amortecedor; e registro
de umidade relativa e
temperatura

Sistema de coleta,

análise

e registro de contaminantes na atmosfe

controlada
Equipamentos e condições de análise

Cromatógrafo equipado com DIC modelo CG 37 marca CG
coluna de aço inox de 2 metros e diâmetro interno

1/8" Porapak P
temperaturas:
coluna: 153°C
loop: 60°C
detector: 203°C
gás de arraste: N2 S.S. com vazão aproximada de
30mUmin
gases da chama: Ar sintético S.S.: 300 mUmin
H2 S.S.: 40 mUmin
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Em uma das quatro saídas utilizadas para coleta de amostra do frasco
amostrador e amortecedor está conectado um tubo de aço inox com 2 metros de
comprimento por 2 mm de diâmetro interno,e a uma válvula de amostragem de
seis vias, que possui um loop de aproximadamente 2mL de volume, aquecido
por uma fita de aquecimento controlada por um reostato. O ar contaminado é
succionado para o loop através de uma bomba amostradora, a uma vazão de
aproximadamente 200mUmin, calibrada por um calibrador de bolhas de sabão e
célula fotoelétrica. A bomba amostradora que succiona o ar contaminado para o
loop funciona continuamente; a válvula fica em posição de entrada e saída do
loop durante 30 segundos, quando é colocada para posição de análise, ou seja,
o gás de arraste retira o ar contaminado e leva para a coluna cromatográfica;
após a análise do mesmo, retorna para a posição inicial.

V.1.2.- Procedimento para a Escolha de Vazão de Solvente na Bomba
Perfusora para a Produção de Atmosfera Controlada
Para se produzir vapor de concentração conhecida através de uma
bomba perfusora, é necessário estipular algumas condições do sistema ou de
seu funcionamento tais como:
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suposição do tempo necessário para se fazer um determinado passo da
validação,
•

suposição sobre a concentração dos interferentes químico

na atmosfera contaminada :

e calcula-se. então, a vazão do solvente líquido Vs (L)' que deverá se
utilizada na bomba perfusora.

V.1.2.1. - Cálculo da vazão do solvente líquido

VS(L) .

Para esse cálculo. é necessário utilizar as seguintes equações:
A relação de vazões do vapor do solvente
da atmosfera contaminada

TA

VS(V)

(Umin) e da vazão

(Llmin) que nos leva a concentração do

solvente na forma de vapor em PPM:

CPPM =

VS(V) X

VTA

10 6 => VS(V) = CPPM x V TA x 10-6(1)

onde:
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ns =>número de moles do solvente

R =>constante dos gases ideais: O,082(L.atmmor1.K'1)
T =>temperatura do sistema (K)

A equação que relaciona o número de moles com a massa
substância:

- nt s

" s - Ms

(3)

onde:

ns =>no de moles do solvente

ms => massa do solvente(g)
Ms

=>massa de um moi de solvente(g)

A equação da densidade que relaciona a massa com o volume o
vazão do solvente líquido:
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"

s

-

Ms

Porém, os solventes, mesmo os puros para análise. possuem uma pu

que é denominada titulo (T) e que se deve levar em consideração na equ
5:

"

s

d(L) X

=

vS(L)

x,"

(6)

Ms

Substituindo-se a equação 1 e 6 em 2, temos:

PxC

XV
PPM

TA

X 10-6

=d s XVS(L) xRxT
Ms

x'"

(7)

E, portanto, a vazão do solvente líquido que deverá ser infundido
bomba será de :
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V.1.2.2. - Escolha do volume da seringa
É necessário

solvente líquido

VS(L)

escolher previamente a vazão que se quer infundir d

e o tempo total de duração do experimento, tiE(min

Portanto, o volume necessário de solvente para o tempo de duração d
experimento é:

VOLUME NECESSÁRIO DE SOLVENTE= VS(L) x t iE

Escolhe-se, então, a seringa de volume mais próximo do VOLUM
NECESSÁRIO DE SOLVENTE

V.1.2.3. - Escolha da faixa de perfusão
O manual da bomba perfusora possui uma tabela que está traduzida
transcrita abaixo na tabela 9:
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procurar a faixa de vazão na tabela; calcule a porcentagem dessa faixa que
deverá ser utilizada no painel frontal da bomba.

V.1.2.4.• Cálculo da porcentagem da faixa de vazão

o

primeiro número da

faixa de vazão corresponde a 4% da faixa

escolhida e o último corresponde a 100% (tabela 9); portanto, a porcentagem da
faixa é igual a vazão de interesse

VS(L)

dividida pela vazão da faixa a 100%

(V1OO%) multiplicada por 100.

% da faixa de vazã:>

V

=.-:i:L x 100
~OO%

Coloque no painel da bomba perfusora

a faixa da vazão e a sua

porcentagem.

oa5.:0s itens V.1.2.2. a V.1.2.4 são calculados a partir do manual da
bomba infusora. Para uma mistura de solventes calcula-se a vazão do
solvente líquido de interesse; sabendo-se a sua porcentagem na mistura,
calcula-se, então,

a vazão da mistura líquida e a, seguir, utiliza-se o

procedimento de escolha do volume da seringa e da faixa do painel
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•

instala-se a seringa na bomba perfusora e câmara de injeção,

•

liga-se a bomba,

•

inicia-se a cronometragem da perfusão,

•

deixa-se infundir aproximadamente mais de 2/3 do volume

seringa,
•

desliga-se a bomba,

•

pará-se a cronometragem,

calcula-se, então, a vazão infundida da seguinte maneira:
Vs{l)

Vs(l)

~ vazão

~tempo

I

onde:

infundida do solvente Iíquido(IJUmin)

~v ~diferença

M

= .1v + .11

entre o volume inicial e final da infusão(IJL)

que durou a infusão(min)

compara-se com o valor de vazão calculado na equação (8),
calcula-se a diferença entre eles. Se a diferença for em torno de 10%
valor de vazão calculado, pode-se iniciar o procedimento de validação
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concentração

do

vapor

que

se

deseja

produz

CpPM(PPM):aproximadamente 2X LT=334 (concentração definida pe
validação para teste de volume de "breakthrough"
possíveis substâncias interferentes na coleta e análise:etanol
gasolina (mistura MEG)
vazão total do experimento

1/1

(Llmin): 5Umin, determinad

pelo sistema montado
tempo de produção da atmosfera contaminada

fIE

(min

supondo-se que, para o cálculo do volume de "breakthrough", sejam
necessários 240 minutos

suposição sobre a concentração na atmosfera contaminad

dos interferentes químicos: considera-se evaporação total e imediata

portanto a concentração dos interferentes na forma de vapor ter

correspondência com a da mistura líquida MEG (33% Metanol,60%
Etanol e 7% de Gasolina).

cálculo da vazão do metanol liquido na bomba perfusora
utilizando-se a equação (8) para o metanol:

PARTE EXPERIMENTAL

-82-

R= 0,082
T=300K

v _ 0,92 x 334 x 5 x 10-6 x 32 x 0,99
S(L) -

079
, x 10 3

X

°,

082 x 300

vAZÃo DO METANOL LíQUIDO PURO:

VS(L)

=2,5045x10-õUmin ou

2,5lJ Umin

cálculo da vazão da mistura líquida

considerando-se que o metanol está numa proporção de 33% n
mistura MEG, a vazão da mistura deverá ser três vezes maior do que
do metanol puro e, portanto, igual a 7,5 IlUmin.

A vAZÃo DA MISTURA (MEG) LíQUIDA É DE 7,514lJUmin

escolha do volume da seringa

Segundo procedimento de escolha de vazão de solvente equaçã

9:
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Portanto, a seringa mais apropriada é a 2500~L

VOLUME DA SERINGA É DE 2500IJL

escolha da faixa de perfusão

Segundo procedimento do manual da bomba perfusora, pode-s

obter a vazão das seringas "gas thigtht" fabricadas por Hamilton no
tamanhos 0,5, 1,O, 10, 50,100,

250~L

por proporcionalidade com a d

1O~L da tabela. Segundo o cálculo do volume da seringa, necessitamo
de uma seringa de

2500~L;

apesar de não estar especificada no manua

trataremos como se fosse proporcional a de 1O~L, como descrito n
tabela 10.

Tabela 10: Faixa de velocidade de fluxo
da bomba oerfusora orion modelo355
SERINGA
FAIXA

10~L

2500~L

mUmin

mUmin

xi
x 10

0,96-24
0,096-2,4

240-6000
24-600

JlUhr

JlUhr

0,58-14
0,058·1,4

145·3500
14,5-350

x 1/100
x 1/1000
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Segundo a equação
% da faixa de vazão

=

V
S (L) X

100

VI 000/0

% da faixa de vazã:>

= 450,8 x 100 ~ 12,88%
3500

PORCENTAGEM DA FAIXA DE vAZÃo

= 12,88%

V.1.3.1 - Procedimento de funcionamento da atmosfera controlada
Após cálculo da vazão do solvente líquido, do volume da seringa e
faixa de vazão e sua porcentagem, segundo procedimento para escolha

vazão de solvente na bomba perfusora para produção de atmosfera controlad
deve-se então:
•

ligar o cromatógrafo segundo condições já estudad

anteriormente,
•

ligar as temperaturas das duas fitas de aquecimen

(válvula de amostragem e câmara de vaporização),
PARTE EXPERIMENTAL
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cassete com filtro

•
•

instalar ou não uma ou duas cubas (isenção, em torno de

50% ou acima de 85%), segundo descrição na montagem do sistema,
•

verificar se todo o sistema está conectado,

•

abrir a válvula de entrada de ar junto ao compressor,

•

verificar se os reguladores de pressão estão marcando os

seguintes valores:
•

no compressor, pressão em torno de 80 a 120

kgf/cm2
•

no regulador do primeiro estágio, em torno de

50kgf/cm 2
•

no regulador do segundo estágio, em torno de

15kgf/cm2
•

esperar em torno de 10 minutos para estabilizar a vazão;

caso os valores de pressão não estejam corretos, acerte-os,
•

verificar e fazer a calibração da vazão do ar após a última

cuba com um medidor de bolhas com célula fotoelétrica (medir pelo
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segundo procedimento para a escolha de vazão do solvente líquid
na bomba perfusora,
•

iniciar a cronometragem e anotar o tempo de infusão,

•

anotar todas

as

condições

iniciais

da

atmosfera

ambientais,
•

ligar a bomba amostradora do loop, verificar a sua carga

checar se a vazão da mesma está estável e próxima a 200mUmin
fazer a calibração da mesma,
•

amostrar o ar contaminado com a válvula

segund

procedimento já descrito na montagem da atmosfera controlada,
•

verificar a estabilidade da atmosfera gerada através da

alturas dos picos do cromatograma.

Constatada a estabilidade da atmosfera controlada, pode se da
inicio as validações de metodologia de coleta e análise.

Após o término da coleta de amostras da validação (volume d

"breakthrough", precisão e exatidão de coleta e análise, estabilidade d
contaminante no sistema amostrador, etc), deve-se, então:
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•

calcular a vazão de ar média do início e do final do experimento e

a variação entre elas. Se esta variação for maior que 10%, a experiência não
será considerada,
•

desligar o compressor e fechar a válvula de ar do mesmo,

•

desligar a bomba perfusora, anotar o tempo de finalização de

infusão, retirar a seringa, fechar a agulha com o mesmo septo do ínicio do
experimento, pesar a mesma,
•

calcular o tempo de infusão(min)(variação de tempo entre o ínicio

e fim da infusão)
•

calcular

a

vazão

de

infusão

experimental

do

solvente

Iíquido(lJg/min)(variação da massa da seringa do ínicio ao fim da infusão
dividido pelo tempo de infusão),
•

calcular a altura média dos picos do início e do final do

experimento e a variação entre elas. Se esta variação for maior que 10%, a
experiência não será considerada,
•

calcular a concentração da atmosfera contaminada em mg/m

(vazão de infusão mg/min dividido pela vazão da atmosfera controlada

m3/min),
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solventes no ar, é preciso verificar a estabilidade da atmosfera gerada durante

tempo necessário ao seu funcionamento e também saber se o sistema montad

possibilita as concentrações necessárias para a validação (solvente ou mistu
de interesse).

A medida da vazão do ar e a massa, por minuto de contaminan

introduzido na atmosfera, é muito importante. A precisão na concentração d
uma atmosfera é função da precisão com que se medem as vazões do ar
do contaminante.
Para esse estudo, é necessário medirmos com precisão a vazão de

do sistema de atmosfera controlada. A medida da vazão do ar é efetuad

através de um medidor de bolha de sabão com célula fotoelétrica

considerado padrão primário para este tipo de medidas. A vazão de infusã
da bomba perfusora é efetuada através da pesagem da seringa cheia com

solvente ou mistura antes do início e depois do final da infusão em balanç

analítica, e da variação do tempo de infusão em minutos através de u

relógio. O quociente entre eles nos dá a vazão de infusão da bomb

perfusora em mg/min. A relação entre a vazão da bomba perfusora e a vazã

do ar nos dá a concentração do solvente ou mistura(mg/m 3), e ness
experimento é proporcional à altura do(s) pico(s).
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em que foram efetuados os vários estudos foi fixada em torno de 5 Llmin

calibrada antes e depois do experimento por um medidor de vazão primári

(bolha de sabão com célula fotoelétrica). O medidor de vazão de ar de bolha

de sabão é colocado entre o filtros e a câmara injetora, veja figura 15 d
calibração de vazão de ar da atmosfera controlada.

o o

~

®

o

0<§@

®

CD
l-compressor
2-condensador de água
3-conlroladores de p~o
4- rolâmetro

5- ,'á1vula de aguUla
6-sislema de purificação
6.1-can'ão alh'o
6.2-peneira molecular

6.3-síUca gel
6.4-cassete com nItro
7-cubas comlÍgua

FIGURA 15: Calibração da atmosfera controlada
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contínuo funcionamento. O tempo de funcionamento variou de 175 a 45

minutos. A variação de vazão no início e no final do experimento pode ser vis
pelo cvi e cvf, e a variação durante todo o experimento pode ser vista em cv.
coeficiente de variação da vazão média (vm) esteve entre 1% a 5%.
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mistura
1000
2~0-3~0
METANOL
2500
220-320
METANOU
ETANOL
165-207
1000
MEG
c.v.:coeficiente de variação da vazão média do solvente

Bomba

(mglmin.)

11100*10,25
11100*13,5

1,45
5,~8

3
0,5

7
3

11100*20,7

3,82

2

4

V.1.4.3. - Medidas de altura de pico proporcional à concentração de

vapor na atmosfera controlada de metanol; metanol e etanol; e mistura
MEG
É possível verificar a estabilidade da atmosfera através do registro das

alturas dos picos durante monitoramento por cromatografia da atmosfera
controlada.
A análise é realizada por CG-DIC e coluna Porapak P, equipamentos

condições de análise já citados na descrição da atmosfera controlada. Os pico
são registrados e a altura dos picos é medida por régua.

A tabela 13 resume as alturas dos picos da atmosfera controlada n

início e final do experimento, para experimentos de metanoI isento de umidade
metanoI com umidade e metanol em mistura MEG.
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em

19

310

89,3-83,8

25,6-26,8

6,1

24

25,5-26,3

10,4

14

3

10x4

27,2-27,4

8,4

18

3

10x4

mistura

35

180

87,6-85,0

MEG

28

170

86,6-84,6

5

IOx4

com

61

450

70,6-60,2

20,2-21,6

9,4

25

4

10x1

umidade

138

223

59,2-61,8

21,6-22,3

12,7

34

2

10x3

relativa

274

175

80,5-75,0

19,8-20

11,9

7

3

10x6

metanal

354

214

80.80,6

26-26,7

15,2

13

3

IOx6

danol

360

283

0-10,6

25,2-26,1

18,5

7

5

10x6

sem

377

320

3,1.7,6

25,0-25,1

20,7

6

4

IOx6

umidade

366

280

7,3-9,6

27,6-27,9

19,5

7

4

IOx6

N: número de pontos utiliz.ados para o cãJcuJo do H

EXP.: experimento
CONec concc:ntJação

H.: media Iritmé1ica das alturas dos picos(cm)

AI.: atenuação do ompli6cador do crolrUltágrafo

A precisão na concentração de uma atmosfera é função da precisão co
que se medem as vazões do ar e do contaminante.

o

ar injetado na atmosfera controlada para produzir concentraçõe

conhecidas de metanol no ar em vários experimentos, que tiveram duração d

175 a 450 minutos, tinha uma vazão entre 4328 a 5262 mUmin e o coeficient
de variação dessas vazões nos experimentos não passou de 5%.

A vazão de infusão da bomba perfusora é feita através da pesagem d

seringa cheia com metanol e/ou mistura antes e depois da infusão em balanç

analítica, e da variação do tempo de infusão em minutos. O quociente entre ele

nos dá a vazão da bomba perfusora, para um determinado tamanho da sering
e faixa de infusão.
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variação da altura dos picos variou entre 2% a 12%.

V.1.4.4.• Estudos de limite de detecção para vapor de metanol gerado
pela atmosfera controlada

Esse estudo foi efetuado para saber qual a menor concentração que s

pode atingir de vapor de metanol nas condições pré-estabelecidas da atmosfer

controlada e qual a interferência da umidade, do etanoI e da gasolina no limit

de detecção, e se é possível desenvolver as validações necessárias para colet

e análise de vapor de metano!. Por isso, é necessário descrever quais são a
condições pré-estabelecidas:
• vazão de ar da atmosfera padrão:em torno de 5L1min,

• volume de vapor de metanol injetado através do loop:em torno d

2mL.
E definir limite de detecção:

É igual a concentração relacionada a três vezes o valor do intercepto (Y)
construída segundo dados abaixo.

Geram-se concentrações conhecidas na atmosfera controlada, amostra
se e analisa-se da mesma forma já descrita na estabilidade da amostra.
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retas passaram por uma análise de variança e foram eliminados pontos qu

estavam fora de ± duas vezes o desvio-padrão da reta calculada. Através d
valor do intercepto, foram caculados os limites de detecção.

A tabela 14 resume os dados que foram utilizados para a regressã

linear da curva para os experimentos com o vapor de metanol isento d
umidade.

TABELA 14 - Resumo das condições em que foram realizadas as experiências e
dados utilizados para o cálculo da regressão linear, inclinação e interceptação
direta no eixo y, para o cálculo e limite de detecção do vapor de metano
isento de umidade, analisado diretamente da atmosfera controlada.
concentração

inten'alo de

altura

número de

cocficiente de

c1e \'apor de metanol

wuidade

experimcntal

pontos

"llliação da média

Eerado (mg/m3)

(%)

dos pIcOS(CIII)

14

8,2-12,6
0,4-8,9
0,4-8,9
0,6-2,0

3,5
3,5
6,0
8,0

13

30
44

das alturas(e/e)

35
21
26
16

7

9
5
3

A regressão linear foi calculada com todos os pontos da altura e nã

com a média dos pontos, conforme os dados tabelados. A regressão assim

calculada para um total de 98 pontos foi de 0,98; a inclinação da reta foi d

O,15cm.m 3·mg-1; e o intercepto no eixo "Y" foi de 1,4 em. O limite de detecçã
determinado, segundo definição acima, foi de 18 mg/m 3 .

PARTE EXPERIMENTAL

-96-

~

2
1

oI
O

I

I

I

5

10

15

I

I

20

25

I

I

35

40

I

30

45

concentração de metanol no ar(mg/m3)

GRÁFICO 1 - Regressão linear para cálculo de limite de detecção do vapor de
metanol isento de umidade. A reta traçada é a melhor
calculada através da regressão linear, e os pontos são dados
experimentais.

A tabela 15 resume os dados que foram utilizados para a regressão
linear do vapor de metanol com elevada umidade relativa.

TABELA 15 - Resumo das condições em que foram realizadas as experiências
dados utilizados para o cálculo da regressão linear, inclinação e interceptação da reta no
eixo Y, para o cálculo de limite de detecção do vapor de metanol com alta umidad
relativa. analisado diretamente da atmosfera controlada.
concentração

blten'a1o de

altura

número de

coeficiente

de vapor de metanol
gerado (mglm3)

wnidade

expeJimental

pontos

denriação

("lo)

dos picos(cm)

13

85-76

4,7

11

3

19

87-83

6,0

15

3

33

87-83

8,7

30

3

54

83-87

12,2

19

2

da média das alturas(°/o

A regressão linear foi calculada com todos os pontos correspondentes
às

alturas dos picos

e não com a média dos pontos, conforme os dados

tabelados. A regressão assim calculada para um total de 75 pontos foi de 0,99
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GRÁFICO 2-Regressão linear para cálculo de limite de detecção do vapor de metanol
com elevada umidade relativa. A reta traçada é a melhor reta calculada
através da equação da reta, e os pontos são dados experimentais.

A tabela 16 resume os dados que foram utilizados para a regressão
linear do vapor de metanol em mistura MEG com elevada umidade relativa.

TABELA 16 - Resumo das condições em que foram realizadas as experiências e dados
utilizados para o cálculo da regressão linear, inclinação e interceptação da reta no eixo Y,
para o cálculo de limite de detecção do vapor de metanol em mistura MEG com
elevada umidade relativa. analisado diretamente da atmosfera controlada
concentração
de vapor de metanol
2crado (ml!!m3)

inten'alo de
umidade

12

83
83

19
28
35

(%)

84
90
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altura
experimental
dos J}icos(cm)

número de
pontos

coeficiente de
variação da média
das alturas(%)

4,3

21

6

6,2
8,4

22
16

10,3

13

4
2
2
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GRÁFICO 3-Regressão linear para cálculo de limite de detecção do vapor de metano
em mistura MEG com elevada umidade relativa. A reta traçada é a melho
calculada através da regressão linear, e os pontos são dados experimentais.

A tabela 17 e o gráfico 4 sintetizam, para fim de comparação, os trê
experimentos.
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metanol em mistura MEG
faixa de unúdade%(83-90)
faixa de concentr:Jção mg/m3
(12-35)

0,99

72

0,25

1,5

23xl0-6

12

LINEARIDADE DA ATMOSFERA CONTROLADA PAR VAPOR DE METANOL
SEM UMIDADE; COM ALTA UMIDADE; EM MISTURA MEG COM ALTA
UMIDADE
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• metanol em mistura MEG com alta umidade relati"a
+metanol com alta umidade relati"a

Ô

metanol isento de umidade relath'a

GRÁFICO 4 - Comparação dos três experimentos realizados com vapor de metanol no a
em atmosfera controlada para estudos de linearidade, limite de detecção
sensibilidade

Para saber se existe interferência da umidade, do etanol e da gasolina

nas retas em que foram calculados os limites de detecção, foi feito o seguinte
raciocínio:
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V.2.• Sistema Amostrador
Para estudos de volume de "breakthrough"; precisão e recuperação

coleta e análise, estabilidade das amostras coletadas e capacidade de adsorç

de tubos de sílica gel; foi utilizado um tubo de vidro de 70mm de comprimen

com duas camadas 700mg e 175mg de sílica gel de 40 a 60 MESH, separad

por tela de aço e suporte de tubo de vidro, marca MSA, para aminas aromatic
lote 10. Abaixo, a figura 16 descreve o tubo empregado

70 mm

®
l-<:l1D1:1da analitica
2- tela de aço

(i)

®

®

®~®

3- Sup0l1e de tubo de "idro
4-e:l.lllada conh'ole

FIGURA 16: Tubo de si'lica gel utilizado na avaliação de metodologia de
coleta e análise de vapor de metanol em mistura MEG.

OSS.:Para estudos de volume de "breakthrough", é retirada a cama
controle; para os demais estudos de precisão e recuperação de coleta

análise, estabilidade da amostra e saturação da sílica gel, é utilizado o tu
com as duas camadas.
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para um determinado coletor é definido como sendo 2/3 do volume d
"breakthrough,,(27).

V.2.1.1. - Método de coleta e anãlise de vapor de metanol eluído do tubo d
coleta de amostra
Equipamentos e materiais
• Sistema de atmosfera controlada

• Seis tubos, no mínimo, de sílica gel de 40 a 60 MESH com uma únic
camada (camada analítica)

• Medidor de vazão de bolha de sabão de célula fotoelétrica par
calibraçáo da bomba amostradora.

V.2.1.1.1. - Calibração da bomba amostradora

A calibração da bomba amostradora para estudos de volume d

"breakthrough" é efetuada através da simulação de uma coleta de amostra com

essa finalidade, nas mesmas condições que serão usadas no experimento. Usa

se um tubo somente com a camada analítica, sendo conectado ao tubo de aç
inox, acoplado à válvula de coleta de amostra, e essa à bomba amostradora.
PARTE EXPERIMENTAL

-102-

®

_Prlm6rb

.~~
. ..
o {]

ooo

o oo
o oo

I

@

(j)

@

@

=
ID

1- Medidor de vazão de bolha de sabão e célula fotoelétrica
2· Tubo de calibração de sílica gel com uma única camada (ca:700mg)
3· Válvula de seis vias de coleta da amostra

4- Bomba amostradora individual
5- Cromatógrafo a gás
6- Registrador

FIGURA 17: Calibração da bomba amostradora para cálculo de volume de
"breakthrough"

V.2.1.1.2· Coleta e análise

É conectado um tubo de sílica gel (camada analítica=700mg) ao frasc

amostrador e a uma válvula de coleta de amostra, e essa a uma bomba d
coleta de amostra com vazão em torno de 200mUmin, previamente calibrada.
Gera-se uma atmosfera em torno de 300mg/m 3 . A bomba amostradora
ligada e espera-se por volta de dez minutos para a estabilização da atmosfer
controlada; faz-se pelo menos três leituras da concentração da atmosfer
gerada. Verifica-se a estabilidade através da altura dos picos. Coloca-se o tub

de sílica gel sem a camada controle entre a câmara amostradora e a válvula d
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ab

J
®

@'O
1 • frasco arnostr:ulor
2 • tubo de sílica gcl com
somente camada analítica
3 • "á]vuIa amostlõldora

@

o oo
o oo
o oo

4· bomba de coleta de amostra
5· cromatógrafo à gás me
6· rcgistrador
7 • tcnnolúgrômctro

FIGURA 18 :- Sistema de coleta e análise de
vapor de metanol gerado a
partir de atmosfera controlada

O cromatograma 1 exemplifica a análise de um experimento para um tub
de volume de "breakthrough"
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CROMATOGRAMA 1- Exemplo de cromatograma realizado para o volume de "breakthrough"
Repete-se o experimento, no mínimo para seis tubos.

V.2.1.1.3. - Cálculo do volume de "breakthrough"

Mede-se a altura dos picos do metanol no cromatograma. Calcula-se o

volume amostrado, multiplicando-se a vazão da bomba amostradora (média das

vazões), pelo tempo de coleta de amostra; normaliza-se para uma vazão de

200mUmin, eleva-se ao quadrado, constrói-se um gráfico de altura por volume

amostrado ao quadrado. Examinado-se os gráficos, calcula-se a regressão
linear, a inclinação e o intercepto no eixo y a partir da parte linear desses.

Obtém-se, dessa maneira, a equação da reta. Calcula-se, através da equação

da reta, o volume correspondente a 5% da altura da concentração gerada e
amostrada. Esse é o volume de "breakthrough".
A tabela 18 apresenta as condições dos experimentos e o volume de
"breakthrough" para vapor de metanol isento de umidade, coletado em tubos de
sílica gel. O gráfico 5 exemplica esse grupo de experimentos.
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GRÁFICO 5 - Exemplo de volume de "breakthrough" para vapor de metanol
isento de umidade, coletado em tubos de sílica gel (700: 175mg)
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GRÁFICO 6 - Exemplo de volume "breakthrough" para vapor de metanol com 60% de
umidade, coletado em tubos de sílica gele 700: 175mg)
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GRÁFICO 7 - Exemplo de volume de "breakthrough" para vapor
de metanol
com 90% de umidade, coletado em tubos de sílica gel (700: 175mg)
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GRÁFICO 8 - Exemplo de volume de "breakthrough" para vapor de metanol/ etanol
isento de umidade, coletado em tubos de sílica gel (700: 175mg)
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GRÁFICO 9 - Exemplo de volume de "breakthrough" para vapor de metanol em mistura
MEG com umidade coletado em tubos de sílica gel (700: 175mg)

PARTE EXPERIMENTAL

-110-

Metanol isento
de umidade
Metanol com
60% de
umidade
Metanol com
90% de
umidade
Metanol/Etanol
isento de
umidade
Metanol em
mistura MEG
com umidade

C.V.(%)

200mUmin.
C.V.(%)

10,5
37
3,1
29

52

10

27,2-30,5

0-11

8

27,8-28,9

60-63

7

29,2-29,8

85-91

1,5
32

9,9

6

25,0-27,9

0-13

11,8
19

59

6

19,8-26,8

53·87

5,8
12

29

16

Comparando-se o experimento de metanol isento de umidade e a mistura
metanolletanol(33:67(V)), verificamos não existir interferência do etanol no
volume de coleta.
Comparando-se esse dois experimentos com os demais, verifica-se
grande influência da umidade nos volumes de "breakthrough".
Comparando-se o experimento metanol em mistura MEG com o
experimento 60%, verifica-se uma substancial diferença entre os volumes de
"breakthrough"; talvez essa alteração seja explicada pelas diferenças de
temperaturas de coleta de amostras nos tubos de sílica gel, já que o sistema de
atmosfera controlada não possui um controle eficiente de temperatura ambiente.

PARTE EXPERIMENTAL

-111-

•

Cromatógrafo a gás equipado com DIC modelo 37 marca CG

•

coluna de aço inox 2m x 1/8" de diâmetro interno Porapak Q, 60/8

•

temperaturas:

•

coluna: 1500 C

•

vaporizador:220 0 C

•

detector:2500 C

•

gás de arraste: N2 S.S. com vazão aproximada de 30mUmin.

•

gás da chama: Ar sintético S.S:.300mUmin.

MESH

H2 S.S.40mUmin.
•

volume injetado: 3 ~L sem tampão

•

Integrador modelo 4270 marca Varian

•

Metanol PA

•

Água destilada

•

Frasco de vidro de aproximadamente 25mL e 10mL de capacidad

com tampa de borracha e lacre de alumínio, para dessorver metanol da sílica.
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V.3.1.2.• Tratamento das amostras

As amostras devem passar pelo seguinte processo de dessorção d
metanol, no mesmo dia da coleta, ou, no máximo, no dia seguinte:
•

Colocar a camada analítica em um frasco de 25mL e da camad

controle em um frasco de 10mL. Desprezar as telas de aço.
•

Adicionar 7mL de água destilada no frasco de 25mL contendo

camada analítica e 1,5mL no frasco de 10mL contendo a camada controle
Fechar os frascos com fita teflon, tampa de borracha, lacre de alumínio
parafilm, nesta ordem.
•

Agitar, continuamente, durante quatro horas.

V.3.1.3.• Curva de calibração
•

preparar em balões volumétricos cinco soluções de metanol em

água de 0,01 a O,4511UmL.
•

injetar no cromatógrafo 3~lL de cada solução e a do branco

Repetir a injeção pelo menos duas vezes.
•

construir uma curva de calibração área "versus" massa de metano

(mg).
PARTE EXPERIMENTAL
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Através da curva de calibração, multiplica-se pelo volume de dessorvedor (1,

para a camada controle e 7 para a camada analítica), e se obtém ca; cc; cab

ccb.

Se cc/ca > 0,25, a amostra deve ser desprezada porque a probabilidad
de ter havido perda do analito é elevada.
Calcular a concentração C (mg/m

3

)

de metanol, no volume V(m

3
)

de a

amostrado pela fórmula:

c= (ca+cc-cab-ccb) x 100
V
onde:

ca: massa total amostrada na camada analítica
cc: massa total amostrada na camada controle
cab: massa total amostrada na camada analítica do branco
ccb massa total amostrada na camada controle do branco
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TABELA 24 - Dados utilizados para o cálculo de limite
de deteccão e de sensibilidade do método anal'---. -solução massa de metanol
área
área
(mg)
experimental calculada
branco

1

2

3

4

5
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O
O
O
2E-OS
2E-OS
2E-05
2E-OS
4E-05
4E-OS
4E-05
8E-OS
8E-OS
8E-OS
0,0002
0,0002
0,0002
0,0004
0,0004
0,0004

O
O
O
54114
59318
58792
56822
113240
111847
113664
159912
163060
163967
433725
418512
427731
913292
922131
912566

11364
11364
11364
57277
57277
57277
57277
103190
103190
103190
195016
195016
195016
378668
378668
3786678
929623
929623
929623
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GRÁFICO 10 - Gráfico utilizado para o cálculo de limite de
detecção e de sensibilidade do método analítico

o limite de detecção encontrado foi

de 9,7x 10-3j..lg, e a sensibilidade,

que é a inclinação da reta, foi de 2,33x 106 unidades de área/mg.

V.3.1.7.· Precisão e recuperação do método analítico
Para estudos de precisão e recuperação de método analítico, foram
preparadas três soluções que simulavam as massas de metanol que deveriam
ser amostradas em atmosfera controlada em tubos de sílica gel As soluções
preparadas foram 0,47; 0,79 e 1,97j..lg de metanol em 10 mL de água.
Cada solução foi analisada seis vezes pelo método descrito acima. A
tabela 25 ilustra a precisão para cada uma dessas soluções.
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0,75
0,78
0,78
0,76
0,78
1,79
1,79
1,81
1,85
1,82
1,80

2

3

Para

o

cálculo

de

0,77

0,01

1,3

1,81

0,03

1,41

recuperação,

as

massas

encontrada

experimentalmente são comparadas com as massas das soluções que foram
preparadas. A tabela 26 ilustra as recuperações desses experimentos

--

._- _._-

Experim ento

,. d
d
Massa Média de
Metanol encontrada
Experimentalmente (Jlg)

Massa de Met:mol
em solução
(Jlg)

Recuperaç;~o

0,42
0,77
1,8

0,47
0,79
1,97

89
97
91

1

2
3
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-

(%)
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V.4.1. - Método de coleta e análise de vapor de metanol em mistur
MEG no sistema de atmosfera controlada para estudos de precisão
recuperação de coleta e análise
V.4.1.1. - Equipamentos e materiais
• sistema de atmosfera controlada Uá descrito)

• 28 tubos de sílica gel de 20 a 40 MESH com duas camada
(700: 175mg)
• quatro bombas amostradoras calibradas para 200mUmin.

V.4.1.2. - Calibração das bombas amostradoras
Para a calibração das bombas amostradoras para estudos de precisão
recuperação de coleta e análise de vapores de metanol em mistura MEG,

simulada uma coleta de amostra com a finalidade de calibrar as bombas com

um tubo similar ao que será utilizado no estudo. Conecta-se ao tubo coletor d

calibração a bomba amostradora, à outra ponta do tubo é ligado o medidor d

vazão de bolha de sabão com célula fotoelétrica. São efetuadas, no mínimo

cinco leituras de vazão e essa deve estar próxima a 200mLlmin. Após o términ
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FIGURA 19: Esquema de calibração da bomba
amostradora para estudos de
precisão e recuperação de coleta
e análise

V.4.1.3.• Coleta, análise e cálculos

No frasco amostrador foram conectados tubos de vidro disponíveis no

mercado, de 70mm de comprimento e 8mm de diâmetro interno, contendo duas

secções de sílica gel, de 20 a 40 MESH, sendo a camada analítica de 700mg e
a camada controle de 175mg.

Um volume de cerca de seis litros da mistura gerada é introduzido

através de tubos de sílica gel de duas camadas (700:175mg) por meio de uma

bomba de coleta de amostra individual calibrada para aproximadamente

200mUmin. Para estudos de precisão e recuperação, foram realizadas quatro
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ilustra a coleta de amostra para o cálculo de precisão e recuperação de coleta e
análise.

";
I11.
:::~:::~::::

FIGURA 20 - Coleta de VEpor de metano I em
mistura MEG para cálculo de
precisão e recuperação de coleta
e análise
Amostra-se por um período, de acordo com o tempo de "breakthrough", já
calculado.

Desconecta-se os tubos e veda-se bem a câmara de coleta de amostra.
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Calcula-se a diferença em porcentagem da concentração experimental do

contaminante e do valor da concentração gerada, calculada através da
atmosfera controlada(recuperação).
Repete-se esse procedimento em outras concentrações.

OBS.:todos os cálculos foram realizados em planilhas no "EXEL 5.0"

V.4.2.• Precisão de coleta e análise

A tabela 27 traz os dados para o cálculo da precisão para cada
concentração gerada e analisada.

TABELA 27 - Precisão de coleta e análise de metanol no ar em mistura
MEG com umidade, coletado em tubos de sílica gel (700: 175) e
------ l:nndo Dor cromatm!rafia gasosa deoois de dessorvid
-

----

-

--

- - J - - ---

N" de
Tubos

Inl~n'alo

de
Temperatura
("C)

Inten'alo de
Umidade
(%)

Concentração
Encontrada
de Metanol
(mg/m 3 )

Coeficiente de
Variação
(%)

6
6
5
6

21,6-22,3
21,6-22,3
20,2-21,6
21,3-

59,2-61,6
59,2-61,3
70,6-60,2
54,3-

256
139
55
20

6,2
5,6
5,5
6,3

A precisão das medidas variou entre 5,6% e 6,3%, apresentando valores
constantes para as diversas concentrações.
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3

A concentração encontrada em mg/m é comparada com a concentração
gerada pela atmosfera controlada.

A tabela 28 resume os resultados encontrados para a recuperação da

coleta e análise de vapor de metanol em mistura MEG, coletado em tubos de
sílica gel.

TABELA 28 - Recuperação de coleta e análise de metanol no ar em mistura:MEG com
umidade, coletado em tubos de sílica gel (700: 175) e analisada por cromatografia
.--, - - --- deDois de dessorvid
-

Concentração
Gerada de Metanol
(mg/m 3)

N" de
Tubos

271
138
61
16

6
6
5
6

r

-

Inten'aJo de
Temperatura

Inten'aJo de
Umidade

Recuperação

(%)

Concentração Média
Encontrada de Metanol
(m~/m3)

("C)

21,6-22,3
21,6-22,3
20,2-21,6
21,:-

59,2-61,6
59,2-61,3
70,6-60,2
54,3-

256
139
55
20

94
101
90
123

(%)

As recuperações da coleta e análise do metanol no ar em mistura MEG,

coletado por tubos de sílica gel e analisado por cromatografia para as
3

concentrações geradas de 271; 138; 61 mg/m foram respectivamente 94; 101;
3

90% .Para a concentração de 16 mg/m • a recuperação foi de 123%.
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MEG por tubos de sílicagel no sistema de atmosfera controlada para
estudos de estabilidade

Foram utilizados os mesmos equipamentos e materiais, o mesmo

procedimento de coleta, calibração e de cálculo da precisão e recuperação. Os

tubos foram tratados e analisados segundo metodologia descrita anteriormente

foi calculada a massa de metanol e comparadas, dia, após dia, a camada
analítica e a camada-controle.

As amostras foram coletadas em atmosfera controlada dinâmica. Nesse

sistema foram produzidas atmosferas, a partir de uma mistura líquida de MEG e
ar, para estudos de estabilidade, em torno de 55mg/m 3.

No frasco amostrador foram conectados tubos de vidro, de 70mm de

comprimento e 8mm de diâmetro interno, contendo duas camadas de sílica gel
de 20 a 40 MESH, sendo a analítica de 700mg e a camada-controle de 175mg.

Um volume de cerca de quatro litros da mistura gerada é passado

através de tubos por meio de uma bomba de sucção individual calibrada para
aproximadamente 200mUmin, com variação menor que 5%.
Os 24 tubos de sílica gel

e quatro brancos foram armazenados em

geladeira, tratados e analisados segundo metodologia descrita no item V.3.1.5.

Cada um dos seis tubos e um branco foram dessorvidos e analisados

após 1; 3; 7; 14 dias da coleta. Abaixo, a tabela 29 resume os dados da massa
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0,069
0,074
0,081

O
O
O

0,069
0,074
0,081

O
O
O

0,062 0,001 0,064
0,08 6E-04 0,081
0,068 5E-04 0,069

mca· massa de metanol na camada analítica
mcp- massa de metanol na camada-eontrole

1,8 0,059 0,001 0,060
0,7 0,067 0,001 0,068
0,7 0,069 0,002 0,071

1,9
1,8
3,2

0,06
0,068
0,071

0,003
0,004
0,006

0,064
0,072
0,077

IIIca+lllcc- sOllla da lIIassa da camada analítica e controle
mcclmca- rdaçlio elll porcentagem da massa da camada-control
analítica

Para verificar se a massa de metanol nos tubos analisados são
semelhantes e se há estabilidade no decorrer do período de tempo (dias),
utilizou-se o teste estatístico ANOVA com dois fatores (tubo e dia) e o teste
Scheffe. As massas de metanol dos tubos foram iguais e se mantiveram
estáveis durante os 14 dias de análise; portanto, não houve perda de metanol
no tubo durante processo de armazenamento em geladeira. Porém, observou-se
uma migração para a camada-controle a partir do terceiro dia (1 %),
aumentando, pouco a pouco, até o 14° dia (7%), último dia estudado para os
tubos.
Foram armazenados em geladeira até 13 dias (após, em fredzer até 45
dias), os primeiros 7 tubos e o branco dessorvidos em água e analisados em 24
horas. As soluções dessorvidas foram analisadas após 2, 6, 13 e 45 dias. A
tabela 30 traz os dados de estabilidade da solução armazenada de metanol
após dessorção.
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5
6
8
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0,059

O

O

0,051

O

mca- massa de metano111a camada analítica
mep- massa de metano1 na camada-contro1e

O

0,061

O

O

0,059

O

O

0,057

O

mcc/mca- relação em po.·ccntagcm da massa da eamada-contro1e e analí

Estatisticamente, as massas de todas as soluções são iguais para 1, 6,
13 e 45 dias e diferentes para dois dias, através de Scheffer". A conclusão é
li

que houve um erro sistemático para menos no segundo dia de análise pois as
soluções são sempre as mesmas, as que foram analisadas nos outros dias; e
portanto, as soluções são estáveis durante 45 dias.
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lugar do metanol no adsorvente, deslocando-o e ocorrendo, assim, um momento

em que a concentração do eluente era igual à concentração gerada, mais a

concentração retida pela sílica gel; nesse momento o metanoI é arrastado

devido à competição com a água e/ou etano I. Isso acontecendo, todo o metano

poderia ser dessorvido. Caso isso fosse confirmado, volumes muito superiores

aos de coleta aqui calculados, que poderiam estar sendo utilizados em campo

poderiam estar levando erros, já que não detectariam a indicação de perda, ou

seja, detecção de metanol 25% em massa na camada controle em relação à
camada analítica.

V.G.1 .• Metodologia de coleta e análise de vapor de metanol em mistura
MEG, estudos de capacidade de adsorção

Foram utilizados os mesmos equipamentos e materiais, o mesmo

procedimento de coleta, calibração e cálculo da precisão e recuperação. Os
tubos foram tratados e analisados segundo metodologia descrita ante,iormente.

Foram amostrados entre seis e oito tubos de sílica gel em diferentes

tempos de coleta (30, 60, 120, 180 minutos) para uma concentração em torno
3

de 360 mg/m de metanol em mistura MEG e elevada umidade relativa. A vazão
de coleta de amostra foi aproximadamente 200mUmin.
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180

368

87

24,2

6

Para cada tubo em um determinado tempo de coleta, foi calculada a

massa na camada analítica e controle, a porcentagem em massa recuperada

nas mesmas em relação à massa amostrada, a porcentagem de recuperação
em relação à massa total, e a relação entre elas.

Os gráficos 11, 12, 13 e 14 mostram as massas amostradas e as

recuperações em massa nas camadas analíticas e nas camadas controle para
coletas de 30, 60, 120 e 180 minutos.
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GRÁFICO 11: Recuperação e relação entre a massa amostrada e as massas na cama
analítica e na camada controle para coleta de 30 minutos.
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GRÁFICO 12: Recuperação e relação entre a massa amostrada e as massas na camad
analítica e na camada controle para coleta de 60 minutos.
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GRÁFICO 13: Recuperação e relação entre a massa amostrada e as massas
camada analítica e na camada controle para coleta de 120 minutos.
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GRÁFICO 14: Recuperação e relação entre a massa amostrada e as massas n
camada analítica e na camada controle para coleta de 180 minutos.
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GRÁFICO 15: Recuperação e relação em porcentagem das massas na camadas analíticas,
camadas-controle e do tubo (ca+cc) para coleta de 30mínutos.
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GRÁFICO 16: Recuperação

e relação em porcentagem das massas na camadas
analíticas, nas camadas-controle e do tubo (ca+cc) para coleta de 60
minutos.
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GRÁFICO 17: Recuperação e relação em porcentagem das massas Coleta na cam
analítica,
nas camadas controle e do tubo (ca+cc) para coleta de 120 minutos.
PARTE EXPERIMENTAL

-131-

12
10

I

8

W

~ 6
~

4

2

o
1
•

~SSA~E VAlOR DE

~Sl~ bE~\\~TA

MINUT S

2
o ~1:fC8E ~AP8R DE

g~L~'I~A i-'\~

TOS DE

3

• MASfC DE VAPOR DE

~~~W~b5~~TO

E

• MASU,R,E VAPOR DE

~i!f~bE~Rt

GRÁFICO 19: Comparação entre as massas de vapor de metanol em mistura
MEG e alta umidade relativa por tubos de sílica gel (700: 175)
amostrada e recuperada na camada analítica e camada-controle
para 30, 60, 120 e 180 minutos de coleta

o gráfico 20 faz a comparação em porcentagem da recuperação da
massa amostrada na camada analítica, controle e total (camada analítica+
camada controle) para a coleta de 30, 60, 120 e 180 minutos

PARTEEXPE~ENTAL

-133-

CAMADA CONTROLE

40
• RECUPERAÇÃO DA
CAMADA ANALíTICA E
CONTROLE

30
20
10
O

1

2

3

4

GRÁFICO 20: Comparação em porcentagem da recuperação de vapor de metanol em
mistura :rv1EG e elevada umidade relativa por tubos de sílica gel
(700: 175) na camada analítica, camada-controle e soma das duas
camadas para 30, 60, 120 e 180 minutos de coleta
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MEG e elevada umidade relativa por tubos de
sílica gel (700: 175) na camada analítica e
camada controle
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de maior duração, 60,120 e 180 minutos (1,8-7,6%).

A tabela 31 traz as condições de coleta, as concentrações de vapor d
metanol em mistura MEG, a umidade relativa e a temperatura foram muit
semelhantes, só variando o tempo de coleta de amostra e por conseqüência,
volume amostrado e a massa amostrada. A tabela 32 apresenta a mass
amostrada para experimentos de 30,60,120 e 180 minutos, (2,1; 4,5;8,7; 13
mg), que aumentam proporcionalmente em relação ao tempo de coleta e
recuperação média é inversamente proporcional ao tempo de coleta (87,S; 53
9; 26,0; 16,3%).

Apesar da recuperação média ser decrescente com o aumento do temp
de coleta, as massas recuperadas nas camadas analíticas para todos os tempo
de coleta são estatisticamente iguais (ANOVA), mostrando ter havido um
saturação da sílica gel, a partir de 30 minutos de coleta de amostra.

Essas observações podem ser vistas no gráfico 8 com a comparaçã
entre as massas de vapor de metanol amostrada e recuperada na camad
analítica e camada-controle para uma coleta de 30, 60, 120 e 180 minutos.

Para a massa na camada-controle,o teste estatístico (ANOVA) mostra se
diferente o experimento de 30 minutos e 60 minutos e semelhantes para 120
180 minutos. Para o tempo de 30 minutos, verificamos que a camada-control
não atingiu a saturação e para 60 minutos atinge um pico de 0,64 mg e cai par
uma massa média de O,51mg (120 minutos) e 0,49 (180 minutos).

No caso de 60 minutos, os interferentes ainda não saturam a camad
controle e, em 120 e 180 minutos, parece haver um equilíbrio entre o
interferentes e o metano!.

Os gráficos 20 e 21 mostram a relação em porcentagem (massa) d
recuperação de vapor de metanol em mistura MEG e elevada umidade relativ
em tubos de sílica gel (700:175) na camada analítica e camada-controle. Com
podemos observar, apesar das recuperações na camada anal ítica e control
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f x In(CV2 )2

-

Lfi x In(CV2)
j-J

Chi - quadrado =

1

1+

3(3 -1)

[(

3

1)]

Li=1 -fi

1
x-

f

onde:

C V2

"pool" dos coeficientes de variação das 18 amostras geradas,

C V2;

coeficiente de variação para as seis amostras geradas no

jéSim

nível,

h =

graus de liberdade associado a (CV2;)2
observações de jésimo nível menos 1,

,

é igual ao número de

3

f

='Ih
;=1

Para uma aprovação no teste de Bartlett com um nível de significância de
1%, o chi-quadrado precisa ser menor ou igual a 9,21.

o chi-quadrado para o método analítico e para a coleta e análise foram,

respectivamente, 4,92 e 1,01; portanto menor que 9,21, ou seja, os coeficientes
de variação são homogêneos e pode-se calcular o "pool"de coeficientes de
variação dos mesmos.

A seguir, a tabela 33 mostra os coeficientes de variação do método
analítico e os coeficientes de variação do método de coleta e análise, e os
números de amostras para cada nível de concentração.
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~

Após a aceitação no teste de homogeneidade, são calculados os :

c V;

="pOOI" dos coeficientes de variação para as amostras analisadas a
partir das soluções (método analítico)

I

~

C V2 "pOOI" dos coeficientes de variação para as amostras analisadas a
partir das concentrações geradas na atmosfera controlada (método de coleta e
análise).

fi= Grau de liberdade, igual ao número de determinações de cada
concentração menos 1.

I

3

CV =,/

'L,/;CVi
i=1

-- v5 X (3,1)2 + 5 x (1,3)2 + 5 x (1,4)
1
15

CV,=

=21%

__ {4 X (5,2)2 + 5 x (7,5)2 + 5 x (8,3)
2
15

CV =

'

=73%

'

'I

Apesar de o NIOSH calcular o coeficiente de variação total da
metodologia a partir de uma composição de coeficiente de variação analítico
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distante da realidade e o resultado final não necessariamente é devido ao
equilíbrio contaminante, adsorvente e dessorvente. Portanto, o coeficiente de
variação que abrange todos os desvios é o CV2 , proveniente do método de
coleta e análise.

A metodologia de coleta e análise de vapor de metanol em mistura MEG,
coletado. em tubos de sílica gel e determinado por CG-DIC possui uma
exatidão entre 90%-102 % e um coeficiente de variação de 7,3%.

oss.: Ao se comparar o valor obtido na análise de metanol em tubos de

sílica gel com a concentração gerada na atmosfera controlada (valor exato)
podemos chamar de exatidão, mas deve-se lembrar que também não deixa de
ser recuperação, pois envolve a recuperação do solvente adsorvido do tubo
amostrador a partir da concentração amostrador (que necessariamente não é
100%)
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válvula de amostragem. O sistema de atmosfera montado é bastante versátil

podendo ser utilizado para solventes mais sensíveis ao detector de ionização de
chama que o metanol .

As concentrações encontradas de solventes no ar em ambiente de
3

trabalho estão ao redor de dezenas a centenas de mg/m ,e portanto, um número
muito grande

de

solventes

pode

utilizar

essa

atmosfera

para

gera

concentrações conhecidas para testes de validação de coleta e análise.

Foi montado um sistema para estudos de volume de "breakthrough" para
tubos adsorventes, utilizando a atmosfera controlada.

Nesse sistema, o tubo sem a camada controle é conectado a uma

atmosfera controlada e esta a uma válvula de coleta de amostra, que injeta o

eluente do tubo para uma cromatógrafo. O eluente do tubo adsorvente é
analisado "on line"

I

e facilmente pode ser observado o tempo de

"breakthrough".

Foram realizados estudos de volume de "breakthrough" com e sem os

principais interferentes de coleta. Geraram-se vapores de metanol isento de

umidade; metanol com 60% de umidade; metanol com 90% de umidade, mistura

metanolletanol (33:66%) isento de umidade e metanoI em mistura MEG com

umidade. Comparando-se o experimento de metanoI isento de umidade e a

mistura metanol/etanol, verificamos não existir interferência nessas condições
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metanol adsorvido em tubos de sílica gel depois de dessorvido em água
recomendam-se os seguintes estudos: :
• seletividade e a sensibilidade,
• linearidade na faixa estudada,
• limite de deteção,
• precisão e exatidão da análise

Para o metanol, após se achar a melhor seletividade para o menor tempo

de retenção, foi verificado que na faixa de 2x10-5 mg a 4x10-4 mg a resposta do
DIC era linear e se obteve um limite de detecção de 9,7x1 0-3 ~g

e uma

6

sensibilidade de de 2,33x10 unidades de área/mg.

Para o cálculo de precisão e exatidão(recuperação), foram preparadas
três soluções de metanol em água 0,47, 0,79 e

1,97~g

em 10 mL de água e

analisadas seis vezes cada uma. O coeficiente de variação (precisão) das

dezoitos determinações foi de 2,1 % e a exatidâo (recuperação) variou de 89% a
97%.

Para o cálculo da precisão e exatidão de coleta e análise, deve-se
amostrar,

no mínimo,

seis

tubos

adsorventes

para,

no

mínimo,

três

concentrações que representam %, 1 e 2 vezes o limite de tolerância. Para o
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um período de estudo de 45 dias. Recomenda-se que o metanoI

se

dessorvido o mais rápido possível, guardado em geladeira e analisado até 4
dias depois.
A amostra coletada em tubos adsorventes deve ser armazenada
analisada, no mínimo, uma semana após a coleta, ou ser dessorvida
guardada em geladeira para posterior análise até 45 dias.

A tabela 34 compara os métodos de coleta e análise de metanol no ar p

tubos de sílica gel, dessorção em água e análise por CG-DIC com o que f
realizado neste trabalho.
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1983

(100/150mg)

Fundacentro

silica gel
(700/175111g)

c=260mg!m
3
c=310ml!/nl
10,5
u=60%
c=300lllg/ml
3,1
u=60%
c=300mg/m3
1,5
u=90%
c=300mg/lIll
11,8
etanol66%
u=O%
c=300mg/m3
5,8
u=O%
c=300mg/nl

llIlg/1Il3

9,7xI0'3

?

0,07

0,021

0,071

61-271

90-101%

~g

Os limites de detecção encontrados na literatura do método analítico para
se determinar metanol por CG-DIC são 0,01 mg/amostra e 1mg/m3; unidades de
díficil comparação com o detectado nesse experimento. A precisão do método
analítico encontrado na literatura foi de 3,2% e nesse trabalho de 2,1 %.
Na literatura, não se encontrou método para coleta de metanol com tubos
de sílica gel com 700:175 mg, encontrou-se com 700:150:150 mg e 100:50 mg.
As condições de umidade e de concentração também variaram, ficando dificil a
comparação.
Para os tubos de sílica gel de 700: 150: 150mg, umidade 85% e
concentração de coleta de amostra de 534mg/m

3

,

o volume de "breakthrough"

encontrado foi de 8,75L. Para os tubos de 100:50 mg, foram encontrados os
seguintes volumes de "breakthrough": 5L para concentração amostrada de

900mg/m 3 , sem referência de umidade, 10AL para concentração de 540mg/m3 e
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Normalizado para 300mg/m3 (L)
metanol isento de umidade
metanol 60% de umidade
metanol 90% de umidade
metanol/etanol (33%:77%) isento de umidade
metanol em mistura:MEG com umidade (53%-87%)

10,5
3,1
1,5
11,8
5,8

o experimento que mais se aproxima da realidade de campo é o metano

em mistura MEG com umidade, o valor de volume "breakthrough" encontrado fo
3

5,8 litros para 300mgl m

;

que corresponde a 29 minutos de tempo de

"breakthrough" para uma coleta de 200mLlmin. Devido a grande diferença com

o volume de "breakthroug" para metanol com 60% e metanoI com 90%

recomenda-se uma coleta de 15 minutos para uma vazão de 200mLlmin ou seja
três litros.

Essa metodologia de coleta só pode ser utilizada para medidas de curta
duração, para estudos de picos de concentrações.

Terminada a avaliação de metodologia de coleta e análise de vapor de

metanol em mistura combustível MEG. podem-se levantar alguns critérios para

a aceitação de uma metodologia de coleta e análise de vapor de solventes,
entre elas:
• verificar a estabilidade da atmosfera controlada que

irá utilizar na

faixa de 1/10 a duas vezes o limite de tolerância. A variação da altura dos
picos não deverá ser

~

10%,

CONCLUSÕES E DISCUSSÕES

-143-

tolerância,

• precisão e exatidão (recuperação) para, no mínimo, sei

tubos para três níveis de concentracão simulando a concentração d
1/2, 1 e 2 vezes o limite de tolerância. A precisão deve ser
exatidão

~75%

sendo recomendável

~

90%, e

~90%

• avaliar o volume de "breakthrough" para, no mínimo, seis tubos par
uma concentração de duas vezes o limite de tolerância,

possiveí

interferentes de coleta incluindo alta umidade relativa,

• avaliar a precisão e recuperação do método de coleta e anális

através de coleta e análise de seis tubos para três níveis de concentraçã

(18 determinações) , 1/2, 1 e 2 vezes o limite de tolerância. A precisão dev
ser

~

90%, e a exatidão

~75%

e, é recomendavel que seja

~90%

• avaliar a estabilidade de armazenamento da amostra em tubo
adsorventes e em solução após dessorção para no mínimo 15 dias.
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programa solventes (1).

Quanto à mistura combustível MEG, pretende-se ainda em 1995, faze

algumas avaliações ambientais, para se estudar a variação da exposição de

alguns trabalhadores quanto aos seus procedimentos de trabalho. Serão

efetuadas avaliações da concentração a que os frentistas estão expostos
durante

enchimento

de

tanques

de

automóveis

nos

seus

diverso

procedimentos; motoristas de caminhão-tanque (carga e descarga) e mecânico
de oficinas especializadas em carburação.

Para 1996, pretende-se formar um multidisciplinar e interinstituciona

para fazer uma avaliação mais completa da saúde desses trabalhadores. É bom

lembrar que a avaliação ambiental é uma parte muito de uma estrutura de

vigilância da saúde dos trabalhadores, e somente a comparação entre os

dados de avaliação ambiental com os limites de tolerância legais não servem

para diagnóstico de doença ou não. Os dados de concentração ambiental são
uma referência quanto aos níveis aos quais o trabalhador está exposto(1O).
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