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Resumo 
 

Nos dias atuais, a preocupação ambiental tem se tornado um foco de 

discussões em diversos níveis sociais e até mesmo em congressos internacionais, 

dentre eles os componentes de combustíveis fósseis como Benzeno, Tolueno e 

Xileno, também conhecidos como “BTX”. São compostos monoaromáticos, com alta 

capacidade poluente, uma vez que estão presentes em grandes frações de 

combustíveis fósseis. São capazes de realizar alterações estruturais e mutações 

genéticas em organismos mais simples e, além disso, podem fazer parte de um 

ecossistema e causar desequilíbrio. Com o aumento do consumo desses 

combustíveis, é comum encontrar grandes áreas hídricas e/ou solo contaminado por 

esses compostos. Este trabalho em questão teve como objetivo discorrer sobre as 

técnicas analíticas utilizadas para a detecção de “BTX”, destacando os passos 

necessários para a realização de cada análise, as vantagens e desvantagens de 

cada método, a fim de demonstrar a eficácia de cada processo e de determinar a 

empregabilidade mais adequada possível para diferentes casos. 

 
Introdução 
 

Atualmente a preocupação ambiental tem se tornado um foco de discussões 

em diversos níveis sociais e até mesmo em congressos internacionais, dentre eles 

os componentes de combustíveis fósseis como Benzeno, Tolueno e Xileno, também 

conhecidos como “BTX”. 

Esses compostos podem contaminar água e solo sem o devido controle e em 

áreas urbanas, onde o consumo de combustíveis é alto, a contaminação é quase 

inevitável, tornando muitas vezes, grandes áreas inóspitas. 

Os maiores problemas de contaminação por combustíveis fósseis são 

atribuídos a esses hidrocarbonetos monoaromáticos, que são poderosos 

depressores do sistema nervoso central. O benzeno é considerado carcinogênico 

humano por diversas organizações, tais como a International Agency of Research of 

the Cancer (IARC) e a Environmental Protection Agency (EPA). 

É de suma importância a correta identificação e quantificação desses 

compostos nos diferentes ambientes, uma vez que isso possibilitará uma ação 



corretiva mais adequada quanto ao gerenciamento e tratamento do ambiente 

contaminado, a fim de minimizar os impactos causados pela contaminação. 

Para tanto, é cada vez maior o uso de técnicas analíticas instrumentais na 

identificação e quantificação desses compostos. No entanto, algumas etapas devem 

ser observadas para uma maior eficiência nesse processo. 

 
Objetivos 
 

 Estudar e apresentar de forma simples e clara os métodos empregados na 

análise instrumental de BTX, destacando as vantagens e desvantagens no emprego 

dessas técnicas proporcionando um maior entendimento e facilitando na escolha do 

método mais adequado a diferentes casos de possíveis contaminações. 

 

Metodologia e Desenvolvimento 
 

A metodologia para o desenvolvimento deste trabalho abrange o uso dos 

meios de comunicações como internet, artigo em revistas e bibliografia dirigida à 

área.  

 
Resultados Preliminares 
 

Segundo MANOLIA & SAMARA (1999) as técnicas mais recomendadas para 

análise dos BTX são: a cromatografia a gás (CG) associada a detectores com 

ionização de chama (FID) ou detectores com espectrometria de massas (MSD), a 

cromatografia líquida (LC) associada a detectores ultravioleta (UVD), fluorimétricos 

(FLD) ou espectrometria de massas (MSD), além da cromatografia com fluído 

supercrítico (SFC) associada a detectores ultravioleta (UVD) e espectrometria de 

massas (MSD). 

A cromatografia pode ser conceituada como um método físico-químico de 

separação, em que os componentes da amostra a serem separados são separados 

entre duas fases: a fase estacionária e a fase móvel. 

Nota-se que a maior dificuldade na análise desses compostos encontram-se 

nos cuidados na hora da coleta, armazenamento e preservação da amostra (LEITE, 

2008). 

A maioria das análises que envolvem amostras ambientais requer etapas pré-

cromatográficas, ou seja, preparar a amostra para posterior determinação de 



técnicas analíticas adequada. A extração, eliminação de interferentes, isolamento 

dos compostos de interesse, pré-concentração são alguns das ações tomadas antes 

das análises. Estas etapas se não bem controlados podem introduzir erros críticos 

no método analítico. Outro fator que interfere na análise de BTX é a validação do 

método que deve levar em consideração fatores de desempenho como 

Especificidade/Seletividade, Faixa de Trabalho e Faixa Linear de Trabalho, 

Linearidade, Sensibilidade, Limite de Detecção, Limite de Quantificação, Exatidão, 

Precisão e Robustez (BRITO, 2009). 

 

Considerações Finais  

 

 Este trabalho ainda está em andamento, mas já aponta para alguns fatores 

importantíssimos na escolha de um método ou outro de análise para a determinação 

de BTX, bem como a importância da preparação da amostra e da validação do 

método selecionado. São fatores que juntos chegarão num resultado seguro. 
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