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RESUMO 

Estima-se que cerca de 12% dos corantes sintéticos têxteis se perdem entre os 
processos de produção e utilização, sendo dificil a avaliação do impacto gerado pela 
industria de manufatura ao meio ambiente. A benzidina, um composto 
reconhecidamente cancerígeno e mutagênico está presente em algumas centenas 
de composições de tintas listadas no color index. Apesar de muitos paises proibirem 
o uso da benzidina, como é o caso dos EUA que desde 1973 só permitem a sua 
produção para consumo próprio das empresas produtoras, países como o Brasil não 
possuem um controle tão eficiente da produção e uso de corantes a base de 
benzidina, sendo encontrada até mesmo em medicamentos de uso pediátrico. 
Optou-se por verificar a presença de benzidina nos córregos do Tijuco Preto e do 
Gregório porque em São Carlos existem duas industrias têxteis que dispõe os seus 
efluentes nos mesmos. Neste trabalho foi empregado o método de extração líquido-
líquido em pH 9,5 para a determinação da benzidina em amostras de água. Foi 
utilizada a cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas para detectar 
e quantificar a benzidina nas amostras de água dos córregos do Tijuco Preto e do 
Gregório. Foi verificada a presença de benzidina nas amostras de água do córrego 
do Tijuco Preto e do córrego do Gregório nas concentrações da ordem de 0,0007 e 
0,0006 mg L-1 respectivamente. 



ABSTRACT                                                                                                                              vii 

ABSTRACT  

It is estimated that approximately 12% of synthetic textile dyes are lost between 
production and use, which makes the evaluation of the environmental impact of the 
textile industry difficult. Benzidine is a recognized carcinogen and mutagen, which 
can be found in a wide variety of dyes listed in the Color Index. A number of 
countries have banned the use of benzidines. This is true for USA (1973), which only 
permits production of benzidine for a company’s own consumption. However, 
countries like Brazil do not have such an efficient control over the production and use 
of benzidine-based dyes, which can even be found in pediatric medicines. In this 
study, the presence of benzidines in the Tijuco Preto and Gregório streams (São 
Carlos city) was verified. These waterways were chosen due to the fact that two 
textile industries discharge their wastewater into these watercourses. In this study the 
liquid-liquid extraction method at pH 5 was employed for sample preparation and gas 
chromatography coupled with a mass spectrometer (GC-MS) was used to detect and 
quantify benzidines in the collected water samples. The presence of benzidines was 
verified in both the Tijuco Preto and Gregório streams at concentrations of 0.0006 
and 0.0007 mg L-1, respectively. 
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1 INTRODUÇÃO 

A água é talvez um dos mais preciosos recursos naturais e de importância 

fundamental para a manutenção da vida terrestre. 

No momento em que o homem passou a exercer domínio sobre a natureza, 

transformando-a para atender a suas necessidades, toda a biota passou por sérios 

desequilíbrios decorrentes da poluição gerada, tendo como um dos exemplos mais 

clássicos o desaparecimento de determinadas espécies de borboletas de coloração 

clara que viviam nas regiões industriais européias, no início da revolução industrial. 

 A dinâmica de crescimento da população mundial, somada à expansão das 

atividades industriais, motivadas pelo atendimento a demandas crescentes do 

padrão de consumo, vem contribuindo sobremaneira para a degradação do meio 

ambiente. 

 Apesar de serem conhecidos desde a antiguidade, os corantes têxteis tiveram 

sua explosão de desenvolvimento, produção e consumo, a partir da metade do 

século XIX, com o advento dos primeiros corantes orgânicos sintéticos e o início das 

atividades industriais do setor. 

 No decorrer dos últimos 100 anos, cerca de 10.000 compostos químicos 

coloridos foram produzidos em escala industrial, sendo que atualmente cerca de 

2.000 são produzidos para utilização nas indústrias têxteis. 

 Alguns processos biológicos como a fotossíntese, são seriamente afetados 

pela presença de corantes na água, além disso, substâncias como os azo-corantes 

já demonstraram possuir potencial carcinogênico e mutagênico. Portanto é de 

grande importância a realização de estudos para determinação de benzidinas que 

são provenientes de corantes. 
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Nesta pesquisa pretende-se determinar a benzidina em amostras de água 

coletadas nos córregos do Gregório e do Tijuco Preto, ambos destinos finais dos 

efluentes produzidos pelas duas maiores indústrias têxteis da cidade de São Carlos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O homem e o meio ambiente 

Com o advento da revolução industrial ocorrida na Inglaterra, a humanidade 

conseguiu alterar a relação de poder entre a biosfera e o homem em favor próprio, 

de tal maneira que este poder transformador comprometeu em muitos casos a 

manutenção da vida dos seres vivos nos mais diversos ecossistemas. Ao verificar-se 

a relação de poder entre o homem e a biosfera no século seguinte à revolução 

industrial, a diferença de poder torna-se ainda maior.1 

Ao realizar-se uma analise a cerca da capacidade do homem de alterar a 

natureza, vê-se que este poder transformador, por vezes é muito maior do que o da 

própria natureza. Conforme o quadro apresentado a seguir, é possível observar que 

a natureza é suplantada em muitos casos.2 

Tabela 1 : Fluxos natural e antropogênico de metais para os oceanos (x 103 
toneladas por ano)2 

ELEMENTO NATURAL ANTROPOGÊNICO

Ferro 25000 319000
Manganês 440 1600
Cobre 375 4460
Zinco 370 3930
Níquel 300 358
Chumbo 180 2330
Molibdênio 13 57
Prata 5 7
Mercúrio 3 7
Estanho 1,5 166
Antimônio 1,3 40  
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Tal poder transformador apresenta um novo paradigma, onde o fruto do 

intenso progresso econômico-industrial da humanidade, pode ser a porta de entrada 

para a sua autodestruição.3 

Apesar da destruição da natureza afetar o homem direta ou indiretamente, a 

preocupação com a questão ambiental surgiu apenas após a primeira metade do 

século XX. Em 1962 o livro “Primavera silenciosa”, de Rachel Carson, fazia um 

alerta para o uso indiscriminado de defensivos agrícolas, foi o precursor de outras 

publicações com a temática ambiental. Diversos acidentes serviram para alertar os 

governantes dos paises do mundo todo para a questão ambiental, sendo o mais 

dramático de todos, o vazamento de isocianato de metila ocorrido na Índia em 1984, 

em que morreram 2.800 pessoas além de ferir outras 200.000.4 

A resposta para todos estes acontecimentos, foi a criação de diversas 

legislações disciplinando a emissão de poluentes. Em alguns países como a 

Inglaterra, um dos pioneiros no que diz respeito à publicação de leis ambientais, 

contou com a participação de representantes dos setores privados nas discussões 

com os agentes do governo, em outros países como os Estados Unidos as decisões 

foram tomadas de forma unilateral, com pouca ou nenhuma participação do setor 

privado. Como resultado no segundo caso as normas em geral são menos flexíveis 

e os padrões estabelecidos são mais dificilmente atingíveis. Como resultado prático 

muitas vezes o setor industrial acaba migrando, para realizar as suas atividades em 

países onde a legislação é mais branda, sendo viabilidade econômica o principal 

atrativo.4 

2.1.1 A água: um bem precioso 

 A água doce é o bem mais precioso para a vida em nosso planeta, essencial 

para satisfazer as necessidades humanas básicas, a saúde, a produção de 
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alimentos, a produção de energia e a manutenção dos ecossistemas regionais e 

mundiais. Apesar de possuir 70% de sua superfície coberta por água, apenas 2,5% 

é constituído por água doce existindo uma disponibilidade menor do que 1% para o 

consumo humano, uma vez que grande parte da água doce terrestre se encontra 

nas calotas polares.5 

 Durante o século passado, o consumo de água potável, aumentou numa 

proporção duas vezes maior do que o crescimento da população mundial. Estima-se 

que se manterem os atuais níveis de consumo, no ano de 2025, 2 a cada 3 

habitantes do planeta viverão em situação de déficit moderado ou severo, a Figura 1 

apresenta um mapeamento da disponibilidade de água por habitante nos anos de 

1950, 1990 e uma previsão para 2025 respectivamente. Atualmente, 

aproximadamente um sexto da população mundial tem dificuldade de acesso à água 

potável, sendo a falta de água em condições próprias de consumo e as más 

condições de saneamento responsáveis por 80% das enfermidades.5 

 

Figura 1 : Disponibilidade de água (em milhares de m3 anuais per capta)6 

1950 1990 

2025 
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 Muito embora o Brasil a tenha abundância de água, já existe um 

comprometimento nos grandes centros urbanos. Hoje a água é objeto de disputa 

tanto mais acirrada quanto aos interesses envolvidos, abastecimento público, 

industrias e agricultura, e inversamente proporcional a sua demanda.7 Tal 

abundância na disponibilidade da água, aliada a variáveis psicológicas, pode 

concorrer para que a conscientização com relação ao seu uso racional seja limitada, 

assim consequentemente a sua conservação se torna mais difícil. Estudos mostram 

que fatores econômicos contribuíam bastante para um comportamento não 

conservacionista, assim indivíduos cujo poder aquisitivo é maior, tendem a consumir 

mais água.8 

 É difícil realizar a avaliação do impacto gerado pela indústria de manufatura 

de corantes, pois os efluentes têm as mais variadas composições, de tal modo que 

podem ser encontrados nestes rejeitos sais, corantes, pigmentos, metais e outros 

compostos orgânicos, com as mais diversas estruturas, todos estes compostos 

oriundos das várias etapas distintas dos processos de tingimento.7 

 Estima-se que aproximadamente 12% dos corantes sintéticos se perdem 

entre os processos de produção e utilização, chegando ao meio ambiente, sendo a 

sua coloração responsável pela supressão dos processos de fotossíntese na água. 

Além da problemática relacionada ao tingimento das águas, muitos de seus produtos 

primários de degradação podem ser tóxicos e/ou não biodegradáveis.9 

 Analises espectrofotométricas, realizadas em um efluente de indústria têxtil 

demonstraram, que em uma faixa de comprimento de onda de 400 a 650 nm (com 

variações de 50 nm) todas as amostras apresentavam absorbância acima dos 

padrões permitidos.10 Alguns corantes têxteis utilizam como matéria prima a 

benzidina, um composto reconhecidamente carcinogênico, devido a esse fato, 
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existem fortes pressões do mercado no que diz respeito à segurança no seu 

manuseio.11 

2.2 Corantes 

 O homem faz uso dos corantes desde os tempos pré-históricos, por exemplo 

decorando os corpos, tingindo as peles que utilizavam e nas pinturas que adornaram 

as habitações de caverna. Obviamente nessa época, os corantes utilizados eram 

extraídos de recursos naturais. As tinturas usadas para colorir as vestimentas eram 

comumente ou extraídas de fontes vegetais, inclusive plantas, raízes de árvores, 

sementes, cascas de fruta, baga e líquenes, ou de fontes animais como insetos 

esmagados e moluscos. Eram obtidos pigmentos para as pinturas a partir de 

minerais coloridos, tais como ocre e hematita que eram extraídos do solo, moídos a 

um fino pó e misturados em uma pasta crua.12 

 Também se pode dizer que os corantes sintéticos têm uma história antiga, 

embora esta afirmação só seja aplicada a uma escala de pigmentos produzidos de 

aplicações básicas de química inorgânica. Os corantes sintéticos inorgânicos 

primitivos foram fabricados e utilizados em pinturas por milhares de anos. Os 

egípcios antigos  são provavelmente os responsáveis pelo desenvolvimento dos 

pigmentos sintéticos mais antigos. Talvez o corante sintético mais antigo ainda 

usado em larga escala nos dias de hoje é o azul da Prússia, Fe4[Fe(CN)6]3, 

produzido a partir do século XVII, mais de um século antes da produção das 

primeiras substâncias orgânicas sintéticas utilizadas para este fim.12 

2.2.1 Corantes têxteis 

 As tinturas têxteis sintéticas são exclusivamente compostos orgânicos e, em 

condições históricas relativas, sua origem é recente. Até o meio do século XIX o 
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tingimento de materiais têxteis era realizado exclusivamente com o uso de corantes 

naturais. Considerando a instabilidade da maioria dos corantes naturais primitivos, 

eles  tendiam a se desprender das fibras têxteis, nos processos de lavagem e 

quando expostos à luz. Durante séculos, porém, foram desenvolvidos procedimentos  

complexos que usavam uma série selecionada de tinturas naturais que eram 

capazes de produzir um tingimento de qualidade razoável nos tecidos têxteis.12 

 Para a fixação dos corantes que tinham pouca afinidade direta com as fibras 

têxteis, normalmente eram aplicadas substâncias conhecidas como mordentes, que 

agem efetivamente como agentes fixadores, formando complexos dos corantes 

dentro da fibra. Comumente eram utilizados como fixadores, sais metálicos, de ferro, 

estanho, cromo, cobre ou alumínio.12 

 Estes complexos eram insolúveis e conseqüentemente mais resistentes ao 

processo de lavagem. Como resultado, estes agentes não só melhoraram as 

propriedades de fixação da cor, mas também eram essenciais, promovendo a 

intensidade e brilho das cores produzidas pelas tinturas naturais. Também podem 

ser usadas algumas substâncias orgânicas naturais como os ácidos tartárico e 

tânico como mordentes.12 

 Uma das mais importantes tinturas naturais utilizadas é o índigo, uma espécie 

de tintura azul extraída de certas plantas como a Indigofera tinctoria encontrada na 

Índia. Em 1771 por meio da adição de ácido nítrico ao índigo, foi obtida a primeira 

tintura orgânica sintética, o ácido pícrico. Mais tarde foi desenvolvida uma rota de 

síntese mais eficiente do ácido pícrico empregando o fenol. O ácido pícrico foi 

utilizado para produzir uma coloração luminosa, amarelo-esverdeada a seda, mas 

não teve grande êxito prático, pois a coloração era de baixa qualidade, 
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especialmente no que diz respeito à manutenção da luminosidade. Porém teve uma 

utilização limitada para escurecer o índigo produzindo uma cor verde luminosa.12 

 A fundação da indústria de corantes sintéticos é atribuída a William Henry 

Perkin, em conseqüência de sua descoberta, em 1856. Por acidente, foi sintetizada 

uma tintura purpúrea que ele denominou originalmente como Púrpura de Anilina, 

mas que depois seria conhecida como Mauveina. Perkin  buscava uma rota de 

síntese para a produção de quinina, uma substância utilizada para o tratamento da 

malária, como extensão de sua pesquisa voltou sua atenção para a oxidação da 

amina aromática mais simples, a anilina utilizando dicromato de potássio.12 

 A reação da anilina com dicromato de potássio, produziu um produto de 

coloração negra que para muitos químicos parecia pouco promissor, mas Perkin por 

meio de extração com solventes obteve uma tintura púrpura com propriedades de 

fixação razoáveis. Perkin obteve uma patente, teve visão e coragem para  investir no 

processo industrial, em 1857 a tintura foi lançada no mercado.12 

 Com a intensa modernização tecnológica a partir de 1915, a Alemanha 

manteve o monopólio da produção de corantes sintéticos até a Segunda Guerra 

Mundial, atualmente os EUA são os maiores exportadores mundiais colocando no 

mercado aproximadamente 2000 tipos de corantes.10 

 Basicamente os corantes textêis são constituídos por duas partes: o grupo 

cromóforo responsavel pela cor observada nos tecidos e; a estrutura cuja função é a 

fixação do corante à fibra. Atualmente são utilizados cerca de 10000 corantes e 

pigmentos indústriais e o consumo anual mundial chega a 7 x 105 toneladas, sendo 

o Brasil responsável pelo uso de 26.500 toneladas anuais.13 
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2.2.2 A indústria de corantes no Brasil 

 O Brasil desde a sua descoberta sempre esteve ligado à produção de 

corantes, tal a relação de importância, que o nome do país é proveniente da árvore 

de pau-brasil (Caesalpinia echinata), um corante avermelhado, utilizado na 

produção de tinta de escrever e para o tingimento de tecidos. A exploração 

comercial predatória do pau-brasil iniciada pelos portugueses desde o 

descobrimento do Brasil perdurou até 1875, aliada a devastação das matas 

costeiras provocada pela agricultura extensiva e pelo crescimento das áreas 

urbanas, levou a quase extinção da espécie que ainda se encontra ameaçada.10, 14 

 Durante grande parte do XIX, o Brasil foi o principal exportador do corante 

índigo natural. A produção industrial de corantes foi iniciada após a Primeira Guerra 

Mundial e atualmente supre 60% de sua demanda interna. Com pequenas exceções 

estas indústrias estão localizadas basicamente no eixo Rio-São Paulo sendo a 

maioria delas dependentes de produtos intermediários, tais como benzeno, tolueno, 

etc.10 

 A análise do grau de toxicidade oral dos corantes, demonstra que, em sua 

grande maioria não apresentam toxicidade aguda (LD50 < 5g/Kg), sendo este grau 

de toxicidade relacionado particularmente á corantes bi-azo e catiônicos. Os 

corantes que tem como agente cromóforo grupos azo-aromáticos, vem atraindo 

maior atenção, por constituírem o maior grupo de corantes orgânicos produzidos 

mundialmente. A bio-transformação destes corantes pode ser responsável pela 

formação de aminas, benzidinas e outros intermediários potencialmente 

carcinogênicos.10 

 Pelo menos 3000 azo-corantes comerciais foram catalogados como 

carcinogênicos e não vem sendo mais produzidos pelos seus fabricantes, entretanto 
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devido a problemas econômicos, paises menos desenvolvidos como Argentina, 

Brasil, Índia e México não cessaram totalmente a produção de corantes à base de 

benzidinas (como o congo red 14, Figura 2) de grande potencial econômico.10 

C
N
Na S

H
O

Figura 2 : Azo-corante vermelho do congo.10 

2.3 Benzidina e seus derivados 

 Devido as suas propriedades e seu potencial risco a saúde, a benzidina e 

seus derivados têm ocupado lugar de destaque entre as aminas aromáticas. 

A benzidina (Figura 3), foi obtida pela primeira vez em 1845, pela redução de 

azobenzeno com sulfeto de amônio, seguido por tratamento com ácido sulfúrico e 

tratamento com uma base forte.15  

N

N (NH4)2S+
NH

NH

azobenzeno hidrazobenzeno

redução

H
+

NH2 NH2

benzidina
 

Figura 3 : Síntese da benzidina.15 
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A benzidina foi produzida comercialmente nos EUA, por pelo menos 60 anos, 

até a sua proibição, em 1973, quando foi permitida apenas para uso da empresa que 

a produzisse, sendo mantida em sistema fechado restrito ao local de trabalho.15,16 

 Predominantemente, a benzidina é utilizada na produção de tinturas, 

especialmente, azo-corantes utilizados em couro, têxteis, e industrias de papel. A 

benzidina é também utilizada, em laboratórios clínicos para a determinação de 

sangue (o que caiu em desuso devido à segurança e a existência de métodos mais 

específicos), determinação de H2O2 em leite, e impressões a prova de falsificações. 

Algumas de suas propriedades físicas e químicas estão listadas na Tabela 2.16 

Tabela 2 : Propriedades fisico-químicas da benzidina.16 

  Propriedades    Informação 
  Massa molecular    184,24 g mol-1 

  Ponto de fusão    120°C 

  Ponto de ebulição    401°C 

  pKa      4,3 (monoprotonado) 

        3,3 (diprotonado) 

  Solubilidade: 

   Água  a 12°C   400 mg L -1 

    a 20°C   276 mg L -1 

    a 100°C   9,346 mg L -1 

   Solventes orgânicos  200 g L-1 (álcool em ebulição) 

        20 g L-1 (éter) 

  Coeficientes de Partição: 

   Log KOW    1,34 

   Log KOC    1,02 – 4,9 

  Pressão de Vapor: 

   25°C     7,0 X 10 -7 mmHg 

   20°C     7,5 X 10 -9 mmHg 

KOC = Coeficiente de partição no carbono orgânico. 
KOW = Coeficiente de partição octanol / água. 
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 São listadas no Color Index, algumas centenas de cores de tintas, que 

possuem a benzidina como intermediário, sendo que, nos Estados Unidos utilizam-

se cerca de 18, das quais apenas 11, são produzidas lá. Fisicamente a benzidina é 

apresentada como um pó cristalino, de coloração amarelo cinzento, branco, ou cinza 

avermelhado.16 

2.3.1 Saúde e meio ambiente 

 Estimativas dão conta de perdas da ordem de 12 a 15% dos corantes 

têxteis.9,10 A maior fonte destas perdas está na etapa de tingimento das fibras 

têxteis, devido à incompleta fixação dos corantes.10 

 Uma vez no meio ambiente, processos catalíticos enzimáticos podem ocorrer, 

realizando a clivagem dos corantes. Quatro mecanismos podem ser citados, 

oxidação, hidrolise, conjugação e redução. A redução (Figura 4 ) é apontada como o 

principal processo, no que diz respeito à clivagem dos azo-corantes, produzindo 

aminas aromáticas como a benzidina, o-dianistidina, o-toluidina.9 

N N
N N

OHOH

NaO3S SO3Na
+   4e-   +   4H+

NH2

OH

NaO3S
  2     +  NH2 NH2

red.

red.

 Figura 4.  Processo de redução metabólica de corante direto, vermelho 44.16-17 
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 A benzidina entra no corpo humano por meio de absorção percutânea, 

ingestão ou inalação, sendo a primeira rota citada correspondente a exposição 

ocupacional.8 

 Como resposta aos movimentos ocorridos durante as décadas de 60, as 

empresas produtoras de corante norte americanas, criaram em 1974 o ETAD 

(Dyesttufs Manufacturing Industry). Indo ao encontro de um movimento voluntário 

iniciado por várias indústrias, a atuação responsável, tendo como principais objetivos 

a redução de danos ao meio ambiente, proteção de usuários de seus produtos e os 

consumidores.2 Atuando junto a órgãos governamentais dos EUA, foram realizados 

estudos de toxicidade em ratos com cerca de 4000 corantes e aproximadamente 

90% apresentaram LD 50 maior que 2g kg-1 sendo que os maiores graus de 

toxicidade foram atribuídos aos azo-corantes.18 

A redução de corantes azóicos solúveis em água ocorre in vivo, no organismo 

humano, sendo encontradas azoreductases nos tecidos de mamíferos, 

particularmente no fígado, em bactérias presentes no intestino, e em uma bactéria 

encontrada na pele humana, a Staphylococcus aureus. Como resultado desta 

redução in vivo, existe a liberação de substâncias como a benzidina (Figura 4). Com 

relação aos azo-corantes insolúveis em água a azo-redução biológica é um assunto 

ainda em discussão.19 Possivelmente os efeitos tóxicos e/ou carcinogênicos dos 

corantes ocorra devido a formação de metabólitos no fígado e intestino, dentre estes 

metabólitos  cita-se a benzidina.20 

Denomina-se carcinogênse o processo de transformação de células normais 

em malignas, sendo os agentes causadores do processo chamados carcinogênicos. 

Esse processo ocorre geralmente após a exposição repetida a esses agentes, em 

três estágios, a iniciação, a promoção e a progressão:21  
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Estágio de iniciação -  As células apresentam os efeitos dos agentes 

cancerígenos que provocam modificações em alguns de seus genes. Nesta 

fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém um tumor 

ainda não é clinicamente detectável. 22 

Estágio de promoção -  As células geneticamente alteradas apresentam os 

efeitos dos agentes cancerígenos classificados como oncopromotores. Ocorre 

a transformação em célula maligna, de forma lenta e gradual. Para que essa 

transformação ocorra, é necessário o contato longo e continuado com o 

agente cancerígeno promotor. A suspensão do contato com agentes 

promotores, muitas vezes, interrompe o processo nesse estágio.22 

Estágio de progressão -  o último estágio caracteriza-se pela multiplicação 

descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já 

está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações 

clínicas da doença.22 

Estudos realizados com medicamentos de uso pediátrico produzidos no 

Brasil, demonstraram que das 417 formulações pesquisadas (189 produzidos por 

empresas nacionais e 228 produzidos por multinacionais), cerca de 10% produzidos 

por empresas brasileiras e 4,5% dos produzidos por multinacionais, apresentaram 

azo-corantes, apesar da proibição de seu uso em medicamentos e alimentos.20 

 Um estudo preliminar, realizado pouco depois da primeira metade do século 

passado na Alemanha, demonstrou que pintores, tinham grande incidência de 

câncer na bexiga. Apontando dois fatores relevantes: 1) naquela época, era 

produzido um grande numero de corantes derivados da benzidina especificamente 

na Alemanha; 2) era usual, os pintores alemães prepararem as suas próprias tintas, 

expondo-se ao contado com os azo-corantes.19 A associação entre a exposição aos 
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azo-corantes e a incidência de câncer de bexiga somente foi demonstrada em 

1930.21 

 Dos 447 azo-corantes que contém aminas aromáticas carcinogênicas listados 

no Colour Index (1987), pouco mais da metade (239) tem a benzidina como um dos 

produtos após redução, sendo que apenas dois deles são insolúveis em água.19 

2.4 Métodos de extração 

Durante a segunda metade do século XX, foi observado um enorme 

crescimento na demanda por técnicas de separação mais complexas, tais mudanças 

se deram principalmente devido a aceleração da industrialização. O surgimento das 

indústrias petroquímicas, de processamento de alimentos, a melhoria dos produtos 

farmacêuticos e as contaminações ambientais entre outros motivos, exigiram uma 

enorme melhoria no arsenal analítico. Como resultado destas demandas, a química 

analítica evoluiu de procedimentos muito simples em sua maioria qualitativos e semi-

quantitativos, para determinações instrumentais complexas. Um esquema típico de 

separação em uma análise química complexa é demonstrado na Figura 5.23 

AMOSTRA

EXTRATO BRUTO

EXTRATO PURIFICADO

ANALISE QUALITATIVA ANALISE QUANTITIVA

CLEAN-UP

EXTRAÇÃO

AMOSTRA

EXTRATO BRUTO

EXTRATO PURIFICADO

ANALISE QUALITATIVA ANALISE QUANTITIVA

CLEAN-UP

AMOSTRA

EXTRATO BRUTO

EXTRATO PURIFICADO

ANALISE QUALITATIVA ANALISE QUANTITIVA

CLEAN-UP

EXTRAÇÃO

 

Figura 5.  Típico esquema de separação utilizado em uma análise química 

complexa.23 
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O sucesso na detecção, identificação e quantificação dos analítos, depende 

muito do método de extração e concentração do analíto utilizado.24 

2.4.1 Extração líquido-líquido (ELL) 

 Trata-se de um método muito simples, onde dois líquidos imiscíveis são 

utilizados como duas fases. Grosso modo, o analíto de interesse está presente em 

um dos dois líquidos (refinato), é adicionado um segundo líquido (extrator) formando 

uma mistura heterogênea que é agitada de forma a permitir um maior contato entre 

as duas fases. Em uma situação ideal, todo o analíto presente no refinato se 

transfere ao líquido extrator.25 

 Este método de separação clássico baseia-se na lei de distribuição de Nernst 

onde a uma dada temperatura e pressão, no equilíbrio, o analíto possui uma relação 

definida entre as suas atividades no refinato e no extrator.26 Em termos práticos a 

conseqüência da lei de Nernst, gera um coeficiente de partição, também conhecido 

como coeficiente de partição Kd, dado pela razão entre a solubilidade do analito nas 

duas fases conforme a equação 1:27 

][

][

REFINATO

EXTRATOR

A

A
Kd =  eq 1 

 Outros fatores podem aumentar o coeficiente de partição, por exemplo, o 

ajuste do pH, ou a adição de saís neutros diminuindo a solubilidade de compostos 

orgânicos na fase aquosa.27 

 Como vantagens da ELL cita-se o baixo custo, a facilidade de execução, e o 

grande número de solventes puros, possibilitando uma ampla faixa de solubilidade e 

seletividade.25,27 Desvantagens: a formação de emulsões, ocasionando um grande 

consumo de tempo,  contaminações que podem ocorrer devido a concentração de 

impurezas do solvente, a solubilidade do analito em soluções aquosas, que pode 
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acarretar perdas, a difícil automação, além do uso de grandes quantidades de 

solventes orgânicos, entre outras.23,27 

2.4.2 Extração em fase sólida (EFS) 

 Em análises de amostras ambientais o método de extração em fase sólida 

(Solid Phase Extraction – SPE), é particularmente atrativo, para extração e pré-

concentração de resíduos de substâncias orgânicas com alta eficiência.28 Este 

método tem sido utilizado principalmente devido à simplicidade, a pequena 

quantidade de solvente utilizado e a facilidade de automação em relação à extração 

líquido-líquido.29 

 Este método consiste na separação líquido-sólido, baseado no mecanismo de 

separação da cromatografia líquida de baixa pressão, também conhecida como 

cromatografia líquida clássica30,31. Onde a solubilidade de interação de grupos 

funcionais da amostra, solventes e adsorventes é otimizada para efeito de retenção 

e eluição.32 

 Analitos polares e moderadamente polares são extraídos de soluções por 

adsorventes polares, (adsorventes de fase normal, onde a fase estacionária é mais 

polar que a fase móvel), são modificados com grupamentos ciano, diol ou amino 

grupos. Analitos não polares e moderadamente polares são extraídos de soluções 

polares por adsorventes não polares. Adsorventes de fase reversa (fase estacionária 

menos polar que a fase móvel) são modificados com octadecil-, octil-, ciclohexil-, ou 

grupos fenóis.32 

Um grande número de partículas sólidas vem sendo usado na SPE e a 

seleção da fase sólida é feita de acordo com as características do analito de 

interesse. O tipo mais comum de extração em fase sólida é a de fase sólida reversa. 

Neste caso a meta é isolar analitos orgânicos relativamente não polares de amostras 
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aquosas predominantemente polares. Isto requer o uso de partículas adsorventes 

relativamente hidrofóbicas como a sílica ligada ao grupo octadecil (C18), partículas 

orgânicas porosas com ligação poliestireno, ou vários tipos de carbono ativado ou 

ainda materiais de carbono grafitado.28 

Em análise de resíduos de pesticidas, principalmente quando estes estão 

presentes em amostras de água, onde as concentrações dos analitos se encontram 

em níveis de traços, a extração em fase reversa, utilizando o cartucho de extração 

RP-18 (fase reversa contendo o grupo octadecil, C-18, quimicamente ligado à sílica), 

tem sido a mais utilizada. Essa fase apolar tem sido empregada para o isolamento e 

pré-concentração de compostos não polares.32 

 Do ponto de vista prático, emprega-se uma pequena coluna aberta, 

usualmente denominada cartucho de extração, o qual contém a fase sólida (fase 

estacionária) apropriada, como RP-18. A solução contendo o analito de interesse é 

colocada no topo superior do cartucho e aspirada com um pequeno vácuo, ou 

pressionada levemente com uma seringa de forma a fluir no cartucho. Os analitos de 

interesse são continuamente concentrados na fase sólida, enquanto que a água e 

certas impurezas indesejáveis são eliminadas e descartadas. Após a fase líquida ter 

sido drenada, o analito retido na fase sólida é eluido com um pequeno volume de 

eluente não polar, de forma a coletar-se o mesmo em sua concentração já 

apropriada para a análise como são apresentadas nas Figuras 6 e 7.30 



REVISÃO DE LITERATURA                                                                                                 20 

 

Figura 6:  Cartucho típico empregado em SPE.30 

 

 

Figura 7: Extração por SPE.30 

 As etapas contidas na Figura 7 são descritas abaixo: 

• Condicionamento: Inicialmente passa-se uma quantidade de solvente pela 

coluna visando assegurar que o adsorvente da fase estacionária (sólida), 

tenha o máximo contato possível com a fase líquida. No caso dos 

adsorventes hidrofóbicos, passa-se uma pequena quantidade de solvente 

orgânico pelo cartucho (solvente de ativação), e a seguir este solvente é 

retirado com água, de maneira a obter um meio apropriado para a adição da 
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amostra, uma lavagem excessiva pode gerar uma secagem inadequada do 

adsorvente, gerando assim uma baixa recuperação do analito;33 

•  Adição de amostra: Nesta etapa é aplicado um volume de amostra adequado 

ao tipo da substância adsorvente e quantidade do mesmo. Com objetivo de 

evitar perdas de analitos menos retidos, a devem ser utilizados pequenos 

volumes de amostra e o fator de pré-concentração deve ser pequeno. No 

caso de fatores de pré-concentração maiores, perdas de analitos com baixos 

valores de k (fator de retenção) são inevitáveis. Para evitar este tipo de 

problema, existem vários tipos de adsorventes com seletividades e 

polaridades diferentes;34 

•  Lavagem: É realizada uma lavagem do cartucho com o objetivo de remover 

os interferentes presentes na amostra, podendo ser feita esta lavagem com 

água ou um solvente orgânico apropriado. A seguir é feita a remoção de água 

para facilitar a desorção dos analitos. A água pode ser removida através de 

um fluxo de ar ou por um fluxo de nitrogênio; 35,36 

• Eluição: Nesta etapa os analitos de interesse, são retirados da fase 

estacionária (cartucho), por meio de um solvente adequado, 

preferencialmente deve ser usado um solvente que não remova os 

componentes da matriz, assim o eluato é coletado para posterior analise.37 

A SPE também tem a vantagem do transporte e estocagem de amostras, as 

quais se encontram em local distante do laboratório analítico, como por exemplo, 

rios, lagos e mares. Neste caso, os cartuchos são transportados até o ponto de 

coleta e procede-se a primeira etapa da extração no local, o qual consiste em passar 

a água através do cartucho, de forma que os analitos de interesse fiquem retidos. 

Após esta etapa, o cartucho contendo o analito de interesse é armazenado em 
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baixas temperaturas e transportado até o laboratório analítico. Uma das principais 

vantagens desse método é evitar o transporte de grandes volumes de água quando 

várias amostras forem analisadas.32 

2.4.3 Salting-out 

 Há muitos anos é conhecido o conceito de separação, onde solventes 

orgânicos normalmente miscíveis em água como a acetonitrila, o isopropanol, e a 

acetona podem ser separados deixando de ser uma mistura homogênea.38 Este 

efeito salino denominado salting-out, tem sido bastante utilizado para extração de 

metais e organometálicos, obtendo um aumento no percentual de recuperação de 

metais como o cromo,39 mais recentemente em estudos visando a obtenção de 

células bucais para utilização como fonte de DNA, obtendo inúmeras vantagens 

quando comparados a outros métodos.40 

 No processo salting-out é adicionada uma quantidade de sal inorgânico como 

NaCl, CaCl2 e NaNO3, de forma a obter a saturação da solução e consequentemente 

a separação do analito (soluto) entre as fases, favorecendo a migração preferencial 

do analito para fase orgânica. São questionados os diversos sais com relação a sua 

efetividade no processo salting-out em solventes orgânicos.38 

 Como explicação teórica, um postulado associa a separação ocorrida no 

processo salting-out ao aumento da pressão interna da solução e a conseqüente 

diminuição da solubilidade do analito neste solvente. De outra forma, uma teoria 

sugere uma solvatação preferencial dos sais iônicos com a água, tornando-a 

indisponível para associar-se a compostos orgânicos. Uma outra teoria inclui o efeito 

de forças de Van der Waals e efeitos eletrostáticos. Não existe consenso sobre a 

teoria que corrobore com o fenômeno, porém á técnica tem sido usada de forma 

efetiva.38 
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 O emprego do salting-out para pré-concentração de solutos orgânicos polares 

surgiu da observação de um fenômeno ocorrido enquanto era desenvolvido um 

método para a determinação de explosivos em óleo, onde uma solução de CaCl2 era 

usada. Quando a concentração de CaCl2 era mais alta, a solução de água e 

acetonitrila (normalmente solúveis) se separavam em fases distintas e após analises 

das duas fases foi verificado que compostos nitroaromáticos e nitroaminas foram 

predominantemente encontrados na fase orgânica.38 

 Apenas em 1989 foi descrito o uso da extração salting-out para recuperar 

solutos orgânicos polares em uma solução aquosa, o que até então não aparecia em 

nenhuma outra revisão de literatura.38 

2.5 Cromatografia 

O termo cromatografia foi utilizado pela primeira vez pelo botânico russo 

Michael Tswett, por ocasião do primeiro trabalho realizado nesta área. Ele realizou a 

separação da clorofila e da xantofila, em uma coluna de vidro contendo carbonato de 

cálcio finamente dividido como fase estacionaria, fazendo passar um líquido no qual 

extratos das duas substâncias estavam diluídos. O termo cromatografia do grego 

(kroma = cor e graphos = escrita), ocorre em decorrência das espécies separadas 

por Tswett, apresentarem-se como bandas coloridas na coluna.41 

A cromatografia é um método de separação física, onde os analítos a serem 

separados são distribuídos de forma seletiva entre duas fases, a fase estacionária e 

a fase móvel. Esta técnica é classificada conforme as fases móveis, assim descritos: 

cromatografia por fluído supercrítico (SFC), cromatografia gasosa (GC), e 

cromatografia líquida (LC). Repetidos processos de sorção e dessorção ocorrem 

durante a passagem dos analítos através da fase estacionária, havendo a separação 

em decorrência das diferenças entre os coeficientes de distribuição de cada analito 
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que constituí a amostra.42 Compostos mais fortemente ligados a fase estacionária, 

tem a sua mobilidade diminuída durante o fluxo da fase móvel, desta forma, 

compostos fracamente ligados, tem sua mobilidade favorecida passando mais 

rapidamente pela fase estacionária. Assim acontece a separação dos compostos em 

bandas discretas, analisadas qualitativamente ou qualitativamente.43 

Após a descoberta da cromatografia, a técnica permaneceu ignorada, pela 

comunidade cientifica internacional, devido as baixas vazões e não atender as 

necessidades da síntese orgânica em larga escala, tema recorrente a época. 

Somente na década de 30, a cromatografia voltou novamente a ser objeto de 

estudo, sendo que em 1941 veio o maior avanço obtido por Martin e Synge, que 

através da cromatografia de partição separaram aminoácidos utilizando uma sílica 

tratada com um indicador. Eles foram os primeiros a realizar um tratamento 

matemático para a teoria da cromatografia e em 1952 foram laureados com o 

Prêmio Nobel, contribuindo de forma substancial para que muitos dos avanços 

ocorridos anos mais tarde fossem possíveis.41 

2.5.1 Cromatografia em fase gasosa (CG) 

O período da Segunda Guerra Mundial trouxe grandes avanços a 

cromatografia devido a grande necessidade de analise de combustíveis, ainda nessa 

época, ocorreu o desenvolvimento da indústria do petróleo que foi uma grande 

incentivadora desta técnica, devido a capacidade de separação das misturas 

contendo grande número hidrocarbonetos (compostos muito similares Figura 8) ser 

mais fácil do que com os métodos convencionais utilizados na época.41 

O conceito de cromatografia gasosa foi sugerido em 1944 com Martin e 

Synge e sua publicação cientifica aconteceu 8 anos mais tarde numa revista de 

bioquímica. O primeiro equipamento de uso comercial apareceu no mercado em 
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1955, fazendo uso de colunas empacotadas, o uso de colunas capilares de sílica 

fundida por Dandeneau e Zerenner em 1979, resultou em um incremento na 

eficiência de separação, o que aliado a detectores de alta sensibilidade como 

espectrometria de massas (CG-EM), faz da cromatografia gasosa uma das mais 

importantes ferramentas analíticas utilizadas na resolução de problemas como 

análise de misturas complexas de produtos naturais, de amostras biológicas e 

separação de misturas de isômeros.44 A Figura 8 apresenta uma mistura de 

compostos similares de difícil separação por técnicas convencionais. 
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Figura 8: Separação cromatográfica de uma série homologa de n-alcanos (C10 a 

C36) presentes em derivados de petróleo e padrões internos. 

 Basicamente o sistema utilizado em GC é composto por (Figura 9): 

1. Gás de arraste (fase móvel) – Um gás inerte e barato, que tem como 

função carregar a molécula do ponto onde á injetada, passando pela 

coluna chegando até o detector, com um fluxo controlado. Esse gás é 

usualmente escolhido de acordo com o detector a ser utilizado;45 

2. Sistema de Injeção – Idealmente deveria propiciar uma introdução 

instantânea da amostra, o que não é possível em termos práticos, uma 
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forma de contornar é injetar a amostra de modo a obter uma banda tão 

estreita quanto possível. A escolha da temperatura do injetor, volume 

da amostra e tipo de injeção depende do estado físico em que ela se 

encontra; 45 

3. Coluna (fase estacionária) – É o coração do sistema, onde 

efetivamente acontece a separação dos analitos, o ponto de partida 

para a escolha de uma coluna é a afinidade entre compostos similares, 

quanto mais semelhantes forem a fase estacionária e os compostos a 

serem separados, mais eficiente será a separação, o diâmetro da 

coluna também exerce influencia sobre o processo de separação, e 

por fim o comprimento da coluna é determinante, sendo quanto maior 

mais efetiva a separação. As colunas podem ser empacotadas, sendo 

produzidas em tubos de metal ou vidro, também podem ser capilares 

tendo até centenas de metros;45 

4. Forno – Responsável pelo ajuste da temperatura da coluna, tem papel 

determinante na separação dos compostos, para a grande maioria das 

amostras, quanto menor a temperatura da coluna, mais efetiva é a 

separação e quanto mais alta a temperatura menor é o tempo de 

analise. O ideal é conseguir uma temperatura intermediária, não tão 

alta que não possa existir uma boa separação, nem tão baixa que o 

tempo de analise seja demasiadamente grande;45 

5. Detector – Sua função principal é detectar a presença de um analito e 

mensurar a sua quantidade. Espera-se de um detector que ele gere a 

maior quantidade de sinal elétrico possível a uma dada concentração 

(sensibilidade), que tenha um baixo ruído (permitindo que sejam 
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detectadas com segurança as menores quantidades possíveis do 

analito), que possua boa resposta aos componentes analisados 

(podendo ser universais quando respondem com um bom sinal elétrico 

a todos os tipos de compostos como exemplo o D.C.T, ou seletivos 

quando respondem somente a determinadas classes de compostos 

como o D.I.C.), e que tenha ampla faixa de linearidade (a resposta 

obedeça a uma boa relação de proporcionalidade com a concentração 

do analito). Também é desejavel que um detector seja barato, simples, 

tenha fácil disponibilidade e seja robusto. No mercado existem mais de 

50 tipos de detectores disponíveis sendo mais utilizados o D.C.T. 

(detector de condutividade térmica) e o D.I.C. (detector de ionização 

de chama).45 

6. Registrador – Tem como função o registro do sinal obtido pelo detector 

em função do tempo permitindo que seja conhecido, o tempo decorrido 

entre a entrada de um analito no sistema e a sua saída (tempo de 

retenção), altura do pico cromatográfico, e também a área do pico. 

Desta forma é possível realizar uma análise qualitativa e/ou 

quantitativa dos analitos.  A partir da década de 80 com o uso de 

interfaces de conversão analógico-digitais, o computador passou a ser 

utilizado como registrador, sendo este também responsável por todo o 

controle de funções do cromatógrafo.45 
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Figura 9: Diagrama esquemático dos componentes de um cromatógrafo a gás.45 

2.5.1.1 Cromatografia em fase gasosa acoplada a esp ectrometria de massas 

O detector de massas acoplado a cromatografia gasosa, constitui-se em uma 

versão simplificada de um espectrômetro de massas adaptado para detecção de 

picos cromatográficos. Suas primeiras duas versões mais populares surgiram no 

inicio da década de 80 produzidas pela Finnigan (íon trap detector) e pela Hewlett 

Packard (mass selective detector). Essa técnica bastante seletiva permite a 

realização de analises tanto quantitativas, quanto qualitativas.45 Devido a sua 

seletividade, a CG-EM, possibilita a realização de analises sem grandes exigências 
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no que diz respeito ao preparo e separação cromatográfica, permitindo a 

identificação inequívoca de uma série de compostos.46 

No detector de massas (Figura 10), o composto entra em uma fonte de íons 

onde é ionizado (geralmente através do impacto com elétrons de alta energia), 

sendo fragmentado, formando íons positivos e negativos. Esses íons são acelerados 

na direção do analisador de massas (no caso um quadrupolo), quatro barras 

paralelas onde é aplicado um campo elétrico e de acordo com esse campo, apenas 

íons com determinada relação massa/carga (m/z), entrarão em ressonância, 

passando incólumes sem colidir com o quadrupolo. Finalmente os íons chegam até 

a eletromultiplicadora (sistema de detecção de íons). Assim como resultado obtêm-

se um espectro de massas típico do composto a ser analisado. A variação do campo 

elétrico possibilita uma varredura de uma ampla faixa de espectros de massas de 

interesse.45 

 

Figura 10: Diagrama esquemático de um detector de massas.45 

Tanto a fonte de íons quanto o quadrupolo necessitam da existência de vácuo 

para que não se formem muitos íons de fragmentação, assim também, 
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consequentemente, existe uma menor formação de background tornando o espectro 

mais limpo.47 Em geral resultado obtido, o espectro de massa, pode ser confrontado 

com uma biblioteca existente nos próprios equipamentos e assim pode ser 

determinado.45 

Como vantagens, a técnica apresenta boa seletividade e sensibilidade, 

fornecendo informações estruturais sobre uma grande quantidade de compostos 

possibilitando a sua inequívoca identificação. A principal desvantagem dessa técnica 

é o custo quando comparados a outros detectores como o D.I.C., alguns compostos 

que possuem isômeros que dificulta sua diferenciação.45 
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3 OBJETIVOS 

Os objetivos deste estudo são: 

- Comparação de métodos de extração de benzidina em água; 

- Otimização da metodologia de extração de benzidina em água; 

- Determinação das condições cromatográficas para a analise da benzidina 

por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas; 

- Determinação da benzidina em amostras de água, coletadas nos córregos  

que recebem os efluentes das indúsrias de tecidos da cidade de São 

Carlos.
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4 EXPERIMENTAL 

4.1 Amostragem 

 Para a realização das analises em amostras de água, foram escolhidos dois 

córregos pertencentes a bacia hidrográfica do rio monjolinho, na cidade de São 

Carlos: - o Tijuco Preto (Figura 11), que recebe a carga de efluentes gerados por 

uma empresa que produz tapetes; e o Gregório (Figura 12), receptor dos efluentes 

gerados por uma empresa que produz toalhas. 

 

Figura 11 : Sub-bacia do córrego do Tijuco Preto (área de coleta marcada pelo circulo).48 

 No córrego Tijuco Preto, o local escolhido para amostragem (Figura 13), fica 

localizado a aproximadamente 15 metros de distância da rua Miguel Giometi no 

sentido da foz, também foi coletado um branco a aproximadamente 100 metros da 

mesma rua no sentido da nascente. 
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Figura 12 : Sub-bacia do córrego do Gregório (área de coleta marcada pelo circulo).48 

No córrego Tijuco Preto, o local escolhido para amostragem (Figura 14), fica 

localizado a aproximadamente 15 metros de distância da avenida São Carlos no 

sentido da foz, também foi coletado um branco a aproximadamente 500 metros da 

mesma avenida no sentido da nascente. 

 
 
Figura 13 : Pontos de coleta no Tijuco Preto (amostra esq. e branco dir.). 

 Tanto as amostras quanto os brancos foram coletados em frascos âmbar, e 

após isto, levados no mesmo dia para São Paulo, onde permaneceram em câmara 
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fria a uma temperatura de 4 °C até a extração ocorr ida no período de uma semana. 

As coletas foram realizadas nos dias 09/06/2008 e 16/06/2008. 

 
   
Figura 14 : Pontos de coleta no Gregório (amostra esq. e branco dir.). 

4.2 Preparo das soluções 

 Foram utilizadas soluções tampão (pH 4,5 e pH 9,5), soluções aquosas de 

benzidina (para realização de ensaios de recuperação) e solução de benzidina em 

diclorometano (para a curva analítica).  

4.2.1 Solução tampão pH 4,5 

 A solução tampão pH 4,5 foi preparada a partir de uma solução 0,2M de 

acetato de sódio titulada com ácido acético 0,2M até atingir o pH esperado 

(utilizando um pHmetro para aferir a medida). 

 4.2.2 Solução tampão pH 9,5 

 A solução tampão pH 9,5 foi preparada a partir de uma solução 0,2M de ácido 

bórico e cloreto de potássio, titulada com hidróxido de sódio 0,2M até atingir o pH 

esperado (utilizando um pHmetro para aferir a medida). Todas as soluções foram 

preparadas com água ultra-pura. 
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4.2.3 Preparo da solução padrão de benzidina 

 Foi preparado um litro de solução matriz com concentração de 50 mg L-1, 

medindo-se a massa em uma balança com precisão de 0,0001g, transferiu-se a 

massa para um balão volumétrico de um litro e após isso, a solução foi colocada em 

um ultrasom durante 40 minutos, para a completa homogeneização.  

 A partir da solução matriz foram preparadas as soluções utilizadas para os 

ensaios de recuperação (0,001 mg L-1; 0,005 mg L-1; e 0,500 mg L-1) através das 

adequadas diluíções. Todas as soluções foram preparadas com água ultra-pura. 

4.2.4 Preparo das soluções de benzidina em diclorom etano 

A curva analítica da benzidina foi obtida a partir de uma solução estoque de 

concentração 50 mg L-1 preparada através da transferência de uma massa de 5,000 

mg (medida em uma balança com precisão de 0,001 mg) para um balão volumétrico 

de 100 mL. Ao todo foram preparados 9 pontos através da adequada diluição da 

solução estoque variando as concentrações no intervalo de 0,050 mg L-1 a 50 mg L-

1. Assim esses nove pontos puderam dar origem a duas curvas de calibração uma 

variando entre 0,050 mg L-1 e 1,000 mg L-1 outra no intervalo de 1,000 mg L-1 a 

50,000 mg L-1. 

A cada dia em que foi utilizado o CG-EM, foi preparada uma nova curva. 

4.3 Extração 

No processo de validação foram feitos todos os procedimentos de extração 

descritos neste tópico, contudo, para as amostras dos corregos optou-se por uma 

ELL em meio alcalino pH 9,5. 

4.3.1 Líquido-líquido 

Utilizando 1 L do refinato foi processada a extração da seguinte maneira: 
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1. O volume do refinato foi transferido para um funil de separação de 2 L; 

2. Foi adicionado com um bico de papagaio, o volume de 50 mL de 

diclorometano; 

3. Agitou-se vigorosamente o funil de separação por 2 minutos e o 

mesmo foi deixado em repouso até a separação de fases; 

4. Com cuidado o diclorometano foi separado sendo adicionado ao tubo 

do concentrador (Figura 15); 

5. Uma nova adição de 50 mL de diclorometano foi realizada e então 

repetido o passo 3; 

6. Separou-se o segundo volume de diclorometano adicionando-se ao da 

primeira extração, mas desta vez o volume foi passado por um filtro 

preparado com lã de vidro e sulfato de sódio; 

7. Todo o diclorometano foi levado ao concentrador (Figura 15) onde foi 

concentrado, a um volume pouco inferior a 1 mL. Foi utilizando N2 a 

uma pressão de 10 lb.(pol2)-1 e temperatura do banho de 40 °C; 

8. O extrato obtido então foi transferido para um vial de 2 mL, de massa 

conhecida e então adicionou-se diclorometano até que a massa do 

solvente fosse igual a massa de 1 mL de diclorometano. 

 
Figura 15 : Concentrador (dir.) e tubo do concentrador (esq). 
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Tanto no caso da extração em meio ácido quanto em meio básico foi adotado 

o mesmo procedimento de extração líquido-líquido, mas nestes casos foram 

adicionados ao funil de separação 100 mL de tampão pH 4,5 a primeira e 100 mL de 

tampão pH 9,5 a segunda antes da realização dos procedimentos de extração (1 a 

8). 

As amostras reais foram extraídas por ELL em processo semelhante a 

extração em pH 9,5. Porém as amostras reais (água contaminada com esgoto) 

passaram por um processo de filtragem para a retirada de sólidos. 

4.3.2 Saltig-out 

As extrações realizadas por salting-out foi adotado o mesmo procedimento da 

ELL sem adição de tampão, mas neste caso foram adicionados 100 g de NaCl ao 

funil de separação antes da realização dos procedimentos de extração (1 a 8). 

4.3.3 Extração em fase sólida 

Os cartuchos foram acondicionados com 10 mL de acetonitrila por um minuto 

a seguir foram adicionados 10 mL de água. Logo após a acondicionamento 

(evitando a secura do cartucho), foram adicionados 200 mL da solução aquosa de 

benzidina a uma taxa de 5 mL por minuto e em seguida feita a lavagem com 2 mL 

de água ultra-pura no período de 1 minuto. O Cartucho foi então seco por um 

período de 30 minutos e então foi feita a eluição passando duas alíquotas de 5 mL 

de acetonitrila. O solvente foi então recolhido em um vial de 10 mL, levado para São 

Paulo acondicionado em uma caixa de isopor com gelo, onde foi seco sobre um 

fluxo de N2 e então ressuspenso com 0,5 mL de diclorometano. 
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4.4 Instrumentação 

Foi utilizado um sistema cromatográfico da marca Finnigan, cromatógrafo 

modelo Trace GC, acoplado ao detector de massas modelo Trace DSQ, e o 

amostrador automático modelo AS 3000. Todo o controle de funções do sistema 

cromatográfico bem como o registro e processamento cromatogramas foi realizado 

através do software Xcalibur (versão 1.4) produzido pelo mesmo fabricante do 

equipamento. 

4.4.1 Condições cromatográficas utilizadas 

Foi utilizada uma coluna capilar Varian Factorfour VF-5 ms (30m x 0,25mm x 

0,25µm) mais 10m de pré-coluna. A temperatura do laboratório medida variou no 

intervalo de 18 a 22 °C. As condições cromatográfic as otimizadas foram as 

seguintes: 

� Volume de injeção    : 2 µL; 

� Tipo de liner     : splitless com lã de vidro silanizada; 

� Modo de injeção   : splitless; 

� Gás de arraste   : He (ultra-puro); 

� Vazão do gás de arraste  : 1 mL.min-1; 

� Temperatura do injetor  : 290 °C; 

� Temperatura da interface  : 320 °C; 

� Temperatura da fonte de íons : 230 °C; 

� Modo de operação do detector : Monitoramento seletivo de íons (SIM); 

� Temperatura do forno  : temperatura inicial de 135 °C com rampa 

de aquecimento de 15 °C.min -1, até a temperatura de 210 °C, mantendo esta 

temperatura por 3 min iniciando uma rampa de aquecimento de 30 °C. min -1, 
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até atingir temperatura de 320 °C, mantendo esta te mperatura constante 

durante 4,5 min (Figura 16). 
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Figura 16 : Rampas de aquecimento do forno do cromatógrafo. 

4.5 Validação da metodologia 

4.5.1 Seletividade 

 Para a avaliação da seletividade, foram comparados os cromatogramas 

obtidos nos brancos com o padrão analítico.49, 50 

4.5.2 Linearidade 

 A determinação da linearidade foi feita através da injeção de uma curva 

analítica (seqüência de injeções realizada com soluções de concentração 

conhecida). Foram injetados 9 pontos de solução de benzidina em diclorometano e o 

intervalo destas injeções foi de 0,050 mg L-1 a 50 mg L-1. Assim então construí-se o 

gráfico de calibração para a benzidina (área versus concentração).49, 50 
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4.5.3 Determinação do Limite de detecção (LD) e lim ite de quantificação (LQ) 50 

Para a determinação do LD (equação 2) e do LQ (equação 3), foram injetados 

14 brancos e foram determinados os limites da seguinte forma: 

 

StXLD *+=  eq. 2 

SXLQ *10+=  eq. 3 

Onde:  X  é a média dos valores dos brancos;  

  t  é a abscissa da distribuição de Student; 

  S  é o desvio padrão dos brancos da amostra. 

4.6.4 Estudo de recuperação 

Para o estudo de recuperação foram feitas às extrações das amostras em 

água ultra-pura, conforme as metodologias de extração (seção 4.3). Utilizando 

soluções aquosas (0,001 mg L-1; 0,005 mg L-1; e 0,500 mg L-1), foram realizadas 

cinco extrações para cada nível de fortificação. O cálculo para o valor teórico de 

concentração do analito no extrato final é apresentado na equação 4 (também 

utilizada para o calculo da concentração do analito nas amostras): 

c

ee
t V

CV
C

*
=   eq. 4 

Onde:  EV  é o volume extraído; 

  EC  é a concentração extraída; 

  CV  é o volume concentrado 

Os calculo utilizado para a determinação do percentual de recuperação está 

apresentado na equação 5: 

100*%
t

r

C

C
R =  eq. 5 
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Onde:  rC  é a concentração real extraída; 

  tC  é a concentração teórica. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Determinação dos íons a serem monitorados 

Após feita uma consulta a biblioteca do software (Xcalibur 1.4), onde foram 

pesquisados, o pico base (184) e os íons moleculares (92, 183 e 185). Foi feita uma 

injeção em modo de operação SIM, obtendo-se o espectro de massas da benzidina 

Figura 17. 
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Figura 17 : Espectro de massas da benzidina. 

 Observa-se pelo espectro de massas que fragmentação da benzidina padrão 

é semelhante à do espectro da biblioteca do equipamento.  

 Para que um método tenha aceitação, é necessário que seja feito um estudo 

para comprovar que o mesmo é adequado ao fim para o qual foi proposto. Para 

tanto é necessário que seja feita a validação do método a ser empregado na 

determinação do analito de interesse. 

5.2 Validação do método para determinação da benzid ina 

Segundo a norma ISO/IEC 17025, a validação é a confirmação por testes e 

apresentação de evidências objetivas de que, determinados requisitos são 

preenchidos para um dado uso intencional.49 
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5.2.1 Seletividade 

A seletividade verifica a possibilidade da matriz atuar de forma efetiva em 

uma análise mascarando os resultados obtidos.  

Verifica-se pelos cromatogramas referentes às amostras de água que não 

continha o analito de interesse (brancos), Figuras 19 e 20, que não contém na matriz 

picos co-eluindo na região do tempo de retenção da benzidina, Figura 18. Portanto 

não é vericada a presença de substâncias na matriz que possam proporcionar um 

resultado “falso-positivo”. 

RT: 9,20 - 10,40

9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2
Time (min)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

R
el
a
tiv
e 
A
bu
nd

an
ce

9,71

9,77

9,80 9,83 10,379,679,47 9,54 9,989,30 9,38 10,01 10,34

NL:
3,29E4
TIC F:   MS 
MS10139

Figura 18:  Cromatograma da benzidina padrão. 
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Figura 19:  Cromatograma do extrato da amostra de água do córrego do Tijuco Preto 
(branco). 
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Figura 20:  Cromatograma do extrato da amostra de água do córrego do Gregório 
(branco). 
 

 Observa-se pelos cromatogramas que o método é seletivo, pois não há co-

eluíção da matriz nos brancos, na região do tempo de retenção da benzidina em 

9,71 min. 

5.2.2 Linearidade  

 A verificação da linearidade é um artifício que permite que seja observado o 

quanto é verdadeira a proporcionalidade da relação entre o sinal e a concentração 

do analito presente na amostra. 

As injeções dos pontos da curva analítica permitiram a confecção do seu 

respectivo gráfico Figura 21. 
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Figura 21:  Curva analítica da benzidina contendo o intervalo de concentração de 
0,050 mg L-1 a 50,000 mg L-1. 

 Apesar do coeficiente de correlação ser muito superior ao recomendado pela 

ANVISA e o INMETRO (0,99 e 0,90 respectivamente)49, não existe durante todo o 

intervalo da curva um comportamento de proporcionalidade entre a concentração da 

benzidina e o sinal gerado. Isso pode ser inconveniente, pois ao quantificar pela 

equação da reta, valores que se aproximem do primeiro ponto, os resultados da 

concentração podem assumir valores negativos. 

 Lenvando-se em consideração que uma curva analítica é determinada por no 

mínimo 5 pontos, sem a inclusão do ponto zero49, a solução para contornar o 

inconveniente da quantificação assumir valores negativos em concentrações 

próximas ao primeiro ponto da curva. Por isso a curva analítica inicialmente com 9 

pontos foi dividida, em dois intervalos contendo 5 pontos cada, um contendo os 

pontos do intervalo de 0,050 mg L-1 a 1,000 mg L-1 Figura 22, e a outra contendo o 

intervalo de 1,000 mg L-1 a  50,000 mg L-1 Figura 23.  



RESULTADOS E DISCUSSÕES                                                                                            46 

y = 85077x + 2755,4
R = 0,9959

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Concentração (mg L -1)

Á
re

a

Figura 22:  Curva analítica da benzidina contendo o intervalo de concentrações de 
0,050 mg L-1 a 1,000 mg L-1. 
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Figura 23:  Curva analítica da benzidina contendo o intervalo de concentrações de 
1,000 mg L-1 a 50,000 mg L-1. 

 Ambos os resultados dos coeficientes de correlação 0,9959 e 0,9990 

satisfazem plenamente tanto o critério proposto pela ANVISA  quanto o proposto 

pelo INMETRO. 
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5.2.3 Limite de detecção e limite de quantificação 

 O LD (Limite de detecção) representa a menor concentração do analito que 

pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada utilizando o 

procedimento experimental. O LD foi determinado por meio da equação 2. No caso 

do método utilizado neste estudo o “t” de student empregado foi relativo ao intervalo 

de confiança de 99%.   

StXLD *+=  eq. 2 

 O limite de quantificação (LQ) foi calculado com base na equação 3. Como o 

valor obtido para a média do branco da amostra de água ultra pura mais 10 vezes o 

desvio padrão.  

SXLQ *10+=  eq. 3 

A Tabela 3 apresenta os resultados do LD e do LQ. 

Tabela 3 : Desvio padrão, limites de detecção e de quantificação da benzidina. 

  
S LD (mg L-1) LQ (mg L-1) 

Benzidina 0,00077 0,0023 0,0077 

  
O LD 0,0023 e o LQ 0,0077 mg L-1 são adequados para a determinação de 

benzidina em amostras de água, embora estejam acima do que é estabelecido pela 

legislação brasileira para disposição de efluentes industriais em corpos de água 

doce 0,0002 µg L-1. 

5.2.4 Estudos de recuperação 

  Para o estudo de recuperação da benzidina em amostras de água foram 

empregados 5 diferentes métodos de extração: extração líquido-liquido em pH 4,5; 

7,0; e 9,5 extração em fase sólida, e salting-out. 
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5.2.4.1 Extrações líquido-líquido 

 A extração líquido-líquido em diferentes pHs e com a adição de NaCl (salting-

out) foram agrupadas de forma a possibilitar uma melhor comparação entre os 

resultados. 

 A Figura 24 apresenta o gráfico dos resultados onde é feita a comparação do 

efeito da adição de tampão.  Nota-se pelos resultados uma grande variação na 

recuperação da benzidina, fato esse explicado pela presença das aminas ligadas às 

extremidades dos anéis aromáticos. 
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Figura 24:  Recuperação da benzidina com e sem adição de tampão, o eixo “y” 
representa as porcentagens de recuperação. 

 O fato das amainas primárias possuírem um par de elétrons desemparelhado, 

faz com que elas possam ser consideradas como sendo bases de Lewis, Figura 25. 
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Figura 25:  Basicidade das aminas. 



RESULTADOS E DISCUSSÕES                                                                                            49 

 Quanto maior a presença de íons RNH3
+ mais é deslocado o coeficiente de 

partição, isso favorece a distribuição do analito no sentido da fase aquosa, o que 

explica a baixa recuperação da benzidina em pH ácido. 

 Verifica-se pela Figura 26, que a saturação salina do meio aquoso (efeito 

salting-out) favorece o processo de extração, diminuindo a solubilidade da benzidina 

na fase aquosa, fato esse também comprovado por POZZEBON.27 
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Figura 26:  Recuperação da benzidina sem e com a adição de NaCl, o eixo “y” 
representa as porcentagens de recuperação. 

 Quando compara-se os resultados obtidos na extração da benzidina sem 

adição de tampão, o método de extração salting-out é mais eficiente. Tal fato pode 

ser devido ao aumento da força iônica do meio. 

 A concentração em excesso de sal diminuí a disponibilidade de H2O, condição 

essa em que a benzidina é protonada. Isso modifica o coeficiente de distribuição do 

analito entre as fases, favorecendo a extração. 

5.2.4.2 Extração em fase sólida (EFS) 

A extração em fase sólida foi menos eficiente em comparação com o 

desempenho demonstrado nas extrações utilizando o efeito salting-out e a extração 

líquido-liquido em pH 9,5. 
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A Tabela 4 apresenta os resultados da extração em fase sólida da benzidina.  

Tabela 4 : Recuperação da  benzidina pelo método de extração SPE. 

Nível de fortificação Recuperação 

0,001 mg L-1 N.R.* 

0,005 mg L-1 35,4 % 

0,500 mg L-1 55,9 % 

*Não houve recuperação 

 Alguns fatores podem ser creditados a essa menor eficiência do método 

extração em fase sólida: 

• O volume de solução fortificada com benzidina empregado foi menor, 

pois utilizou-se cerca de 200 mL de solução na EFS. Pois ocorre 

saturação do adsorvente com maiores volumes de amostra. Isso não 

ocorre com os demais métodos de extração empregados neste estudo, 

nos quais foram utilizados 1000 mL de amostra; 

• Quanto mais é manipulado o analíto, maiores podem ser as perdas. No 

método de extração em fase sólida foi incluindo a transferência do 

extrato para um frasco de 10 mL e depois para o recipiente do 

concentrador. Isso não ocorreu com os outros métodos, em que os 

extratos já eram inseridos diretamente no recipiente do concentrador; 

• Mais determinante do que os dois outros fatores mencionados 

anteriormente, pode ser citada a realização das analises fora do local 

onde foi feita a extração. A baixa recuperação da benzidina pode ter 

ocorrido porque os extratos foram levados de São Carlos para serem 
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analizados em São Paulo. No caso da LLE, a analise dos extratos se 

deu no mesmo dia de sua obtenção. No caso da EFS ocorreu um 

maior intervalo de tempo entre a extração e a analise do extrato. Isso 

pode ter levado a benzidina a ser fotodegradada, conforme verificou 

HINKS e colaboradores.51  

Sendo assim, não é possível afirmar que o insucesso da EFS frente aos 

outros métodos de extração em concentrações mais baixas é decorrente de 

inadequações do método, mas é possível atribuir grande parte das fontes de erro a 

logística empregada. 

5.2.5 Escolha do método para a extração da benzidin a de amostras de água 

O critério utilizado para a escolha do método de extração empregado para a 

análise da benzidina presente nas amostras de água, baseou-se na comparação da 

recuperação da benzidina, Tabela 5. 

Tabela 5 : Recuperação dos métodos de extração da benzidina. 

Recuperação (%) Nível de 

fortificação 
pH 4,5 pH 7,0 pH 9,5 Salting-out EFS 

0,001 mg L-1 N.R.* 11,4 32,3 26,1 N.R.* 

0,005 mg L-1 N.R.* 23,2 65,4 45,3 35,4 

0,500 mg L-1 6,5 51,2 82,0 56,1 55,9 

*Não houve recuperação 
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 Verificou-se pelos resultados contidos na Tabela 5, que o método de extração 

líquido-líquido em pH 9,5 apresentou melhor recuperação, assim sendo este foi o 

método empregado neste estudo. 

5.3 Determinação da benzidina nas amostras de água dos rios 

Foram observadas características organolépticas diferentes entre as amostras 

coletadas no córrego do Tijuco Preto e no córrego do Gregório, Tabela 6. 

Tabela 6 : Características organolépticas das amostras de água analisadas. 

Tijuco Preto Gregório Tipo de 

amostra 
Aspecto Odor Aspecto Odor 

Branco 
09/06/2008 

Límpida Inodora Turva marrom 
escuro 

Forte odor de 
esgoto 

Branco 
16/06/2008 

Límpida Inodora Turva marrom 
escuro 

Forte odor de 
esgoto 

Amostra 
09/06/2008 

Levemente 
turva 

Característico 
de esgoto 

Turva marrom 
com sólidos 
suspensos 

Característico 
de esgoto 

Amostra 
16/06/2008 

Levemente 
turva 

Característico 
de esgoto 

Turva marrom 
claro 

Característico 
de esgoto 

 

Como pode se verificado pelos resultados da Tabela 6, os pontos de coleta 

das amostras de água no córrego do Tijuco Preto localizam-se fora do perímetro 

urbano, aparentemente recebe uma menor carga de efluentes domésticos em 

comparação aos pontos amostrados no córrego do Gregório. 

Os resultados obtidos na determinação da benzidina presente nas amostras 

de água são demonstrados na Tabela 7. 
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Tabela 7 : Concentração da benzidina presente nas amostras de água dos córregos 
do Tijuco Preto e do Gregório. 

Tipo de amostra Tijuco Preto Gregório 

Branco 09/06/2008 N.D.* N.D.* 

Branco 16/06/2008 N.D.* N.D.* 

Amostra 09/06/2008 0,0007 mg L-1 0,0006 mg L-1 

Amostra 16/06/2008 ** 0,0006 mg L-1 

*Não detectável  
**Abaixo do limite de quantificação e acima do limite de detecção 

Pelos resultados contidos na Tabela 7, é possível dizer que a benzidina foi 

encontrada nas amostras de água dos córregos do Tijuco Preto e do Gregório, 

porém dada a possibilidade da existência de benzidina em substâncias de uso 

doméstico, não é possível precisar a fonte das contaminações, uma vez que o nível 

de contaminação não mostrou-se elevado. Como demonstrado pelos estudos feitos 

em níveis mais baixos, a recuperação tende a diminuir, o que fornece indícios de 

que a contaminação por benzidina pode ser maior do que os valores encontrados 

neste estudo. 

As Figuras 27-32 apresentam os cromatogramas referentes às amostras de 

água dos córregos do Tijuco Preto e do córregos Gregório.  
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Figura 27:  Cromatograma do branco do córrego do Tijuco Preto coletada em 
16/06/2008. 
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Figura 28:  Cromatograma da amostra do córrego do Tijuco Preto coletada em 
09/06/2008. 
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Figura 29:  Cromatograma da amostra do córrego do Tijuco Preto coletada em 
16/06/2008. 

Verifica-se pelos cromatogramas das Figuras 27-29 que há uma grande 

semelhança entre os perfis cromatográficos das amostras de água coletadas no 

córrego do Tijuco Preto. 
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Figura 30:  Cromatograma do branco do córrego do Gregório coletada em 
16/06/2008. 
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Figura 31:  Cromatograma da amostra do córrego do Gregório coletada em 
09/06/2008. 

RT: 0.00 - 16.18

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Time (min)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

R
el
at
iv
e 
A
bu
nd
an
ce

14.13

12.47

13.94

9.57

9.86
12.93

15.348.27 11.32

NL:
1.38E5
TIC F:   MS 
MS10204

 
Figura 32:  Cromatograma da amostra do córrego do Gregório coletada em 
16/06/2008. 

Observa-se pelos cromatogramas das Figuras 30-32 referentes às amostras 

de água coletadas no córrego do Gregório, são semelhantes entre si, no que diz 

respeito aos perfís cromatográficos. Fato também verificado nos cromatogramas das 

amostras do Tijuco Preto. 
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O tempo de retenção da benzidina foi de 9,71 min, mas não é possível 

visualizar com clareza o pico referente à benzidina nos cromatogramas provenientes 

das amostras de água dos córregos do Tijuco Preto e do Gregório. Pois a 

concentração da benzidina é baixa e vários outros compostos presentes na matriz 

são detectados no monitoramento seletivo de íons.  

A quantificação foi realizada com o auxílio do Quan Browser do software 

Xcalibur 1.4, onde foi analisado o segmento do cromatograma na região de detecção 

da benzidina. 

5.4 Considerações finais 

A padronização externa não se mostra mais adequada para a analise da 

benzidina, uma vez que o cromatografo utilizado pertence a rotina de outros tipos de 

análise em amostras ambientais e constantemente a fonte de íons “sujava”, levando 

a uma mudança na resposta do equipamento, dessa forma a curva analítica era 

preparada e injetada a cada dia em que realizavam-se as analises. A padronização 

interna pode mostrar-se uma alternativa bastante adequada, uma vez que não se 

trabalha com uma resposta absoluta, mas com um fator de resposta entre o analito 

de interesse e um composto inserido como parâmetro para comparação. 

A fotodegradação da benzidina justifica o preparo constante de curvas 

analíticas, dificultando a execução do método. 

A natureza polar da benzidina e seu elevado ponto de ebulição tornam a 

analise por CG difícil, pela adsorção da mesma na fase estacionária da coluna 

formando calda no pico cromatográfico, ou por perdas do composto devido a 

elevação da temperatura utilizada na análise cromatográfica. A derivatização da 

benzidina é uma alternativa para melhorar sua detecção.52 
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Um método de determinação da benzidina proposto por Shim e Ahn, 2006  

apresenta recuperações da ordem de 102 a 103% para a concentração de 0,002 mg 

L-1. O método utiliza como padrão interno a d8-benzidina que é derivatizada 

juntamente com benzidina por sililação (retirada de um hidrogênio do grupo amina e 

substituição por um grupo organosilil, Figura 33.53 

SiCH3

CH3

CH3 CH3

CH3

NHNH Si CH3

CH3

CH3CH3

CH3

 

Figura 33:  Benzidina sililada.53 
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6 CONCLUSÃO 

• O CG-MS é uma técnica que demonstrou ser seletiva para a determinação da 

benzidina, embora possam existir alguns problemas de adsorção e 

encaldamento do pico cromatográfico, que pode comprometer a eficiência da 

analise; 

• A melhor metodologia de extração dentre as comparadas foi a extração 

líquido-líquido com adição de solução tampão pH 9,5; 

• Não foi possível fazer uma comparação adequada entre a metodologia 

extração em fase sólida com as demais. Pois a benzidina é fotodegrada, o 

que prejudica o ensaio de recuperação. O menor volume de amostra utilizado 

para a extração em fase sólida com cartucho de C18 (200 mL) também 

dificulta a comparação com os demais métodos testados; 

• Foi verificada a presença de benzidina nas amostras de água dos dois 

córregos onde foram feitas a coletas. A amostra de água coletada no córrego 

do Tijuco Preto no dia 09/06/2008 apresentou a presença de benzidina a uma 

concentração de 0,0007 mg L-1. Na amostra de água coletada no córrego do 

Tijuco Preto no dia 16/06/2008 apenas foi verificada a presença da benzidina 

em concentração inferior ao LQ. As amostras de água coletadas no córrego 

do Gregório nos dias 09/06/2008 e 16/06/2008, apresentaram a mesma 

concentração de benzidina de 0,0006 mg L-1. Tais observações não permitem 

concluir que a benzidina seja proveniente de atividade industrial dada a baixa 

concentração, uma vez que existe a possibilidade de presença ser 

proveniente do esgoto doméstico.  
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