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RESUMO 1 

 2 

Com o intuito de regular a temperatura e a circulação do ar em 3 

ambientes indoor, condicionadores de ar são utilizados em larga escala nesses 4 

locais.  Entre os possíveis contaminantes presentes em um ambiente indoor, o 5 

mercúrio (Hg) destaca-se em função de sua alta toxicidade e facilidade de 6 

dispersão. Estudos relatam que pacientes expostos ao mercúrio podem ter 7 

sintomas como dores de cabeça, distúrbios visuais e até depressão. Nesse 8 

contexto, este trabalho propõe a análise de material retido em filtros de 9 

condicionadores de ar com intuito de avaliar as qualidade do ar de ambientes 10 

laboratoriais de ensino e pesquisa do Departamento de Química da UFSC com 11 

relação a presença de Hg. O material coletado foi submetido à digestão ácida 12 

assistida por micro-ondas, com posterior determinação de Hg por 13 

Espectrometria de Fluorescência Atômica. O comprimento de onda utilizado foi  14 

253,7 nm. As concentrações dos reagentes foram otimizadas em: 1% m/v de 15 

SnCl2, diluída com 1% v/v de HCl; 1,5% v/v de HCl reacional; KMnO4 0,03% 16 

m/v e Cloridrato de Hidroxilamina 0,015% m/v, respectivamente.  Os resultados 17 

obtidos apontam que há a presença de mercúrio em todas as amostras, 18 

variando de 3,7 a 19,0 μg kg-1 nos laboratórios de pesquisa e 0,6 μg kg-1 no 19 

laboratório de ensino. Os limites de detecção e quantificação do método foram 20 

0,1 e 0,3 μg kg-1, respectivamente. O material de referência certificado de 21 

cinzas de incineração de resíduos urbanos (BCR 176) foi utilizado para 22 

avaliação da exatidão do método proposto, obtendo-se concordância de       23 

87%. Além disso, foi realizado também testes de recuperação para dois níveis 24 

distintos de concentração, obtendo concordância de 88 a 120%.  25 

  26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

Palavras chaves: espectrometria de fluorescência atômica, mercúrio, material particulado, 32 
condicionadores de ar. 33 
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1. INTRODUÇÃO 1 

 2 

Atualmente, o ser humano passa cada vez mais tempo exposto a 3 

potenciais poluentes associados a ambientes internos (indoor), como escolas, 4 

universidades, shopping’s, residências, indústrias, laboratórios de pesquisa, 5 

entre outros.  6 

Esses locais são caracterizados por serem locais geralmente fechados, 7 

ou seja, com pouca circulação e renovação de ar, podendo acarretar em 8 

consequências à saúde. Aliado a isto são utilizados em grande escala 9 

condicionadores de ar com intuito de regular a temperatura do ambiente, 10 

diminuir o ruído externo e, até mesmo, como controle de bactérias dispersas 11 

no ar.  12 

Entre os poluentes presentes no ar encontra-se o material particulado 13 

atmosférico (MPA). O MPA é composto essencialmente por compostos 14 

orgânicos e inorgânicos, podendo conter elementos potencialmente tóxicos, 15 

como o mercúrio (Hg). Esse metal pode ocasionar problemas respiratórios, 16 

neurológicos e cognitivos, promovendo complicações a curto e em longo 17 

prazo. Dessa forma, avaliar que a Qualidade de ar do Ambiente Interno (QAI) 18 

a qual o indivíduo está exposto é extremamente relevante.   19 

Nesse contexto, o monitoramento da presença de Hg em MPA em 20 

ambientes internos é crucial. Entretanto, faz-se necessário o uso de 21 

amostradores de MPA e para a determinação de Hg é necessário técnicas 22 

analíticas adequadas com metodologias confiáveis e sensíveis, além de 23 

reagentes com elevado grau de pureza. Como estratégia de avaliação indireta 24 

da qualidade de ar de interiores, o material particulado pode ser amostrado de 25 

formas distintas. Neste trabalho propomos a análise do material que fica 26 

retido nos filtros de condicionadores de ar tipo Split, como potencial de 27 

avaliação de exposição de ambientes indoor, servindo como alternativa de 28 

diagnóstico destes ambientes.  29 

A Espectrometria de Fluorescência Atômica (AFS) foi empregada, 30 

possibilitando a obtenção de respostas analíticas com LOD’s e LOQ’s a níveis 31 

de ng g-1. Para a coleta das amostras foi realizado a amostragem de                          32 

6 condicionadores de ar  dos laboratórios de ensino e pesquisa do 33 
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Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina 1 

(UFSC).  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 1 

 2 

2.1. Poluição do ar interno (indoor) 3 

 4 

Ambientes internos, normalmente são locais com pouca ventilação, e 5 

consequentemente é possível a presença de poluentes como Compostos 6 

Orgânicos Voláteis ( VOC’s), monóxido e dióxido de carbono, Hidrocarbonetos 7 

Policíclicos Aromáticos (HPA), nicotina, óxidos de nitrogênio e enxofre, fungos, 8 

ácaros, fuligem, material particulado e entre outros. Com o aumento de tempo 9 

despendido pelos indivíduos em ambientes internos, estudos que visam 10 

diagnosticar a qualidade do ar e possíveis interferências negativas em sua 11 

saúde são cruciais. 12 

Como mostrado no estudo de Masoli e colaboradores[1], aumenta-se a 13 

taxa de prevalência de asma a medida que as comunidades se adaptam à 14 

urbanização, com aumento dessa taxa de 45% a 59% até 2025. 15 

Ventilação é o termo aplicado a um conjunto de processos no qual 16 

ocorre a troca de ar entre o fornecimento do ar externo para o ambiente 17 

interno, como também, a retirada do ar de dentro do local para fora dele. Esse 18 

ar sofre um ciclo, no qual o ar externo entra, é condicionado, misturando-se 19 

com o ar que já está no local em questão, e, posteriormente, uma fração desse 20 

ar é trocado do ambiente interno para o externo. [2] 21 

Estudos sobre a QAI apontam que cerca de 80 a 90% das pessoas 22 

passam a maior parte do seu tempo em ambientes fechados com pouca 23 

circulação de ar, no qual a qualidade de ar é questionável, e, 24 

consequentemente, expostas aos poluentes dos ambientes em questão, sem 25 

que haja a devida troca de ar. [3,4] 26 

Entre as possíveis fontes geradoras desses poluentes, encontram-se os 27 

produtos de limpeza, tintas, inseticidas, excreções do próprio metabolismo 28 

humano, materiais de construção, fumos de cigarro, combustão de lenha em 29 

lareiras, forração e acabamentos imobiliários, lâmpadas de Hg, algumas 30 

plantas, animais domésticos, fungos, ácaros, entre outros. [4-7] Os sintomas 31 

mais comuns associados a exposição a ambientes com baixa troca de ar são 32 

irritação e obstrução nasal, desidratação e irritação da pele, secura na garganta 33 
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e nas membranas dos olhos, dor de cabeça, cansaço generalizado levando à 1 

perda de concentração, além de doenças infecciosas, imunológicas ou 2 

alérgicas. [8,5] Dessa forma, esses sintomas podem passar despercebidos no 3 

dia a dia apesar de ser um dos grandes fatores causadores da diminuição da 4 

qualidade de vida nos indivíduos expostos a essas situações. [9,10] As normas 5 

de qualidade de ambientes internos estão muito vinculadas à saúde 6 

ocupacional do Ministério do Trabalho. [11,12] 7 

Entre os possíveis contaminantes de um ambiente indoor, o Hg destaca-8 

se em função de sua alta toxicidade e facilidade de dispersão. No Brasil, 9 

Branches e colaboradores [13], em seus estudos com pacientes expostos ao 10 

mercúrio na região Norte, observaram vários sintomas como: vertigens, dores 11 

de cabeça, palpitações e tremores. Os principais sintomas associados à 12 

toxicidade por exposição ao Hg incluem tremor, vertigem, entorpecimento, dor 13 

de cabeça, cãibra, fraqueza, depressão, distúrbios visuais, dispneia, tosse, 14 

inflamações gastrointestinais, queda de cabelo, náusea e vômito. [6] 15 

 16 

2.2. Material particulado 17 

 18 

Entre os possíveis poluentes do ar, que se destaca devido a sua 19 

periculosidade por adentrar nas vias respiratórias causando uma série de 20 

efeitos colaterais estão os materiais particulados atmosféricos. Esse material é 21 

oriundo de combustão de diferentes produtos como combustíveis, papel, 22 

carvão, além da ressuspensão de particulados causado pelo vento, e, entre 23 

outras fontes. É interessante frisar que esse material que fica suspenso no ar, 24 

varia de dimensões de 0,001 a 100 µm. [7] 25 

Por definição, o termo material particulado é designado a uma mistura 26 

de partículas sólidas e/ou líquidas presentes em suspensão no ar, com 27 

diâmetro menor que 100 µm, sendo designada pelo termo material particulado 28 

total em suspensão. Essas partículas variam consideravelmente em tamanho, 29 

morfologia, composição química e propriedades físicas.  [14]  Vasconcellos, 1996 30 

[15] define o material particulado em suspensão como sendo qualquer 31 

substância, exceto água pura, que existe no estado sólido ou líquido na 32 

atmosfera, que, sob condições normais, possui dimensões microscópicas. 33 
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Segundo estudos realizados por Landsberg e Bielgalski, 1995 [16], essas 1 

partículas podem ser emitidas diretamente da fonte, sendo elas partículas 2 

primárias. Porém, podem ser formadas na atmosfera devido à interação das 3 

partículas já anteriormente dispersas, tanto por fontes naturais, como 4 

antropogênicas, que, a partir dessa interação, formarão partículas secundárias. 5 

Esse material pode ser de origem natural como partículas emitidas de 6 

vulcões, mares, pólens, poeiras de solo, ou mesmo antropogênicas, como 7 

fuligem de resíduos industriais, fumaça de cigarro, resíduos da combustão de 8 

combustíveis fósseis em motores veiculares, por exemplo, e, entre outros. 9 

Devido à dimensão desse material, apenas uma fração atinge vias 10 

aéreas superiores, consequentemente, outras frações podem alcançar regiões 11 

diferentes e mais profundas do aparelho respiratório humano, como os alvéolos 12 

pulmonares. Poeira de forma geral tem demasiada contribuição no material 13 

particulado, sendo então considerado uma boa possibilidade de correlação da 14 

qualidade do ar de ambientes fechados. Consequentemente, pode haver danos 15 

irreversíveis caso haja a inalação dessas partículas com concentração de 16 

substâncias potencialmente tóxicas, como por exemplo, o Hg presente no 17 

material retido nos filtros de condicionares de ar presentes em laboratórios de 18 

ensino e pesquisa da UFSC.  19 

 20 

 2.3. Padrão de qualidade do ar 21 

 22 

Padrão de Qualidade do Ar é um fator importante pois serve de métrica 23 

de exposição e deve ser estudado, já que existem inúmeras possibilidades que 24 

causam diversos sintomas e problemas, tanto a curto, quanto em longo prazo 25 

em indivíduos expostos. Essa ideia pode ser confirmada pelos estudos 26 

realizados pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos, 27 

alertando que a qualidade do ar interno é um dos cinco maiores riscos à saúde 28 

dos indivíduos que vivem na sociedade atual, na qual esses ambientes podem 29 

estar de duas a cinco vezes mais poluídos que ambientes externos. [17] 30 

Seguindo a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) [18], os 31 

padrões de qualidade do ar foram estabelecidos como um dos instrumentos da 32 

política ambiental. A Resolução 005/1989 [19] do CONAMA, que institui o 33 
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Programa Nacional de Qualidade do Ar (PRONAR) determinou a classificação 1 

dos padrões em dois tipos: 2 

 Primários: concentrações de poluentes atmosféricos que caso 3 

sejam ultrapassadas, podem acarretar em possíveis problemas 4 

na saúde da população. Assim, são configurados por serem os 5 

níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes 6 

atmosféricos; 7 

 Secundários: as concentrações de poluentes atmosféricos abaixo 8 

das quais são previstos para o mínimo efeito adverso sobre em 9 

questões como o bem-estar da população, mínimo dano à fauna 10 

e flora, e ao meio ambiente em geral. 11 

 12 

Nessa mesma resolução do CONAMA, há a existência de medidas 13 

complementares do controle da poluição atmosférica, com objetivos de (i) 14 

avaliar permanentemente as ações de controle estabelecidas, e, (ii) ter a 15 

função de servir como referencial para os limites de emissão de poluentes. 16 

  A Resolução Nº 491 também do CONAMA, de 19 de novembro de 2018 17 

[20] dispõe mais informações dos padrões de qualidade do ar, considerando 18 

como referência os valores guia de qualidade do ar recomendados pela 19 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2005.  20 

 21 

 I - poluente atmosférico: qualquer forma de matéria em 22 

quantidade, concentração, tempo ou outras características que 23 

podem acarretar em um ar impróprio, ou mesmo, interferindo 24 

negativamente na saúde do organismo vivo ali exposto; 25 

 II - padrão de qualidade do ar: um dos instrumentos de gestão da 26 

qualidade do ar, já que estipula as concentrações mínimas de um 27 

poluente específico na atmosfera em um dado intervalo de tempo; 28 

 III - padrões de qualidade do ar intermediários e final – PI e PF, 29 

respectivamente: padrões estabelecidos como valores temporários 30 

a serem cumpridos e valor definido pela OMS em 2005; 31 

 IV - episódio crítico de poluição do ar: ocorrência do fato de haver 32 

elevadas concentrações de um dado poluente disperso na 33 
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atmosfera em um curto período de tempo, podendo causar 1 

possíveis danos à saúde dos indivíduos, fauna e flora que ali estão 2 

expostos. [21] 3 

 4 

 2.4. Legislação referente ao mercúrio 5 

 6 

 7 

A legislação brasileira, seguindo as Normas Regulamentadoras (NR’s) 8 

do Ministério do Trabalho e da Organização Mundial de Saúde [22], estabelece 9 

como limite de tolerância biológica para o ser humano, a taxa de 33 μg g-1 de 10 

Hg na creatinina urinária e 0,04 mg m-3 de Hg no ambiente de trabalho. Assim, 11 

ele ocupa lugar de destaque entre as substâncias mais perigosas relacionadas 12 

às essas normas. 13 

         Mercúrio também é alvo de atenção em outras normas como a  NBR 14 

10004/04 [11], norma de classificação de resíduos sólidos, de forma que 15 

resíduos gerados em diferentes fontes produtoras podem ser classificados de 16 

acordo com o grau de risco ou periculosidade para a saúde e ambiente, ou 17 

seja:  18 

 19 

 20 

 Resíduos Classe I – perigosos  21 

 Resíduos Classe II – não perigosos, podendo, os resíduos Classe II, ser 22 

não inertes (Classe II A) ou inertes (Classe II B).  23 

 24 

Os resíduos Classe I são considerados perigosos por apresentarem uma 25 

das cinco características: toxicidade, reatividade, inflamabilidade, corrosividade 26 

e patogenicidade. Nos ensaios de toxicidade o mercúrio é um dos elementos 27 

com valor regulamentado. 28 

Por sua vez, a Norma Regulamentadora NR15, estabelecida pela 29 

Portaria nº 3214, de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho do país [12],  30 

trata das atividades e operações em locais insalubres, e, também considera o 31 

Hg como um dos principais agentes nocivos que afetam a saúde do 32 

trabalhador, considerando-o como de insalubridade de grau máximo. O limite 33 

de tolerância para os fins desta norma é a concentração máxima relacionada 34 
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com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causar danos à 1 

saúde do trabalhador durante sua vida de trabalho, exposto àquelas        2 

condições [11]. A NR-15 estabelece como limite de tolerância para uma jornada 3 

de trabalho de até 48 horas semanais o valor de 0,040 mgHg m-3, para os 4 

trabalhadores que estão expostos ao Hg durante a sua atividade profissional. 5 

[11] 6 

O mercúrio elementar (Hg0) é a forma que apresenta maior risco 7 

ocupacional, devido à formação de vapores inodoros e incolores, e por haver 8 

facilidade de penetração por vias respiratórias [23]. Segundo Langhan [24], 9 

trabalhadores de mais de sessenta tipos de indústrias apresentaram risco 10 

ocupacional associados ao Hg, incluindo-se trabalhadores de fábricas de cloro, 11 

soda cáustica, inseticidas, fungicidas, luzes néon, tintas e papéis. A exposição 12 

ao Hg pode ocorrer ao se respirar ar contaminado, por ingestão de água e 13 

comida contaminada, por exemplo.  14 

A correlação de avaliação da qualidade do ar de ambientes internos 15 

versus a preocupação de exposição ao Hg em ambientes laboratoriais, como 16 

os nossos de ensino e pesquisa, não é encontrada na literatura, sendo este um 17 

importante incentivo a esse estudo. Ressalta-se que nos laboratórios de 18 

pesquisa amostrados neste trabalho, amostras de resíduos da Indústria de 19 

petróleo e gás, com elevadas concentrações de Hg é uma das principais linhas 20 

de pesquisa deste laboratório. 21 

 22 

 2.5. Toxicidade do mercúrio 23 

 24 

Mercúrio elementar é um metal, fazendo parte dos metais de transição, 25 

com número atômico 80, sendo ele líquido em condições normais de 26 

temperatura e pressão. Esse metal tem coloração prata e é inodoro, sendo 27 

insolúvel em água, podendo estar em três estados de oxidação, 0; +1 e +2. [25] 28 

Com o aumento da temperatura transforma-se em um vapor, que uma 29 

das características mais importantes desse vapor é sua elevada toxicidade e 30 

poder corrosivo. Caso haja algum tipo de contato com esse metal, seja 31 

ingerido, ou em contato com alguma mucosa ou pele, podem ser causadas 32 
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inúmeras possíveis reações adversas no organismo do indivíduo exposto, as 1 

quais serão posteriormente citadas. 2 

Entre as possíveis fontes de emissão do vapor de Hg, destacam-se tanto 3 

as naturais quanto as antropogênicas. Ambas são perigosas, porém, 4 

dependem do tempo de exposição, e qual a fonte geradora dessa emissão e a 5 

forma que esse metal encontra-se disponibilizado no meio ambiente. [26] 
6 

Esse metal pode ser encontrado de forma natural em reservas minerais, 7 

emissões vulcânicas e também na gaseificação da crosta terrestre. Porém, 8 

também pode ser encontrado  em minerações de metais como ouro e prata, 9 

fabricação de aparelhos como termômetros, servindo como catalisador de 10 

algumas reações como na produção de gás cloro e soda cáustica, além da 11 

fabricação de cimento, e também em refinarias e na queima de combustíveis 12 

fósseis. Utiliza-se em vários tipos de lâmpadas elétricas, incluindo as 13 

fluorescentes e as de descarga de alta densidade; em interruptores e 14 

termostatos elétricos, manômetros; e em outros tipos de instrumentos de 15 

pressão, medição e calibração. [27] 16 

Para a saúde humana, o Hg representa um grande risco, pela toxicidade 17 

e danos no nível celular e orgânico do organismo humano. Goldman e 18 

Shannon [28] afirmam que o mercúrio, em todas as suas formas, é tóxico para 19 

fetos e crianças, devendo ser reduzida a exposição de mulheres grávidas e 20 

crianças, bem como da população em geral.  21 

Os estudos apontam que há um grande número de efeitos neuro-22 

teratogênicos pela exposição do Hg, onde ambos, humanos e animais, 23 

expostos a baixas doses de Hg no útero e logo depois do nascimento, revelam 24 

um déficit considerável de inteligência, coordenação motora e outros problemas 25 

neurológicos. [29,30] 26 

De acordo com os trabalhos levantados, os efeitos tóxicos do Hg são 27 

expressos de modos diferentes, de acordo com a forma química do Hg, a dose 28 

e a rota de exposição. [31,32] 29 

As três principais formas que esse metal se encontra são na forma de: 30 

Hg elementar (Hg0), como em compostos inorgânicos de mercúrio (Hg+2), além 31 

de compostos orgânicos de mercúrio, como o metil mercúrio [MeHg]+. Cada 32 

uma das dessas espécies possui toxicidade própria dependendo da 33 

biodisponibilidade da mesma. [33] 34 
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Das três espécies citadas, os compostos orgânicos de Hg são os mais 1 

tóxicos em virtude de sua alta biodisponibilidade e difícil eliminação após 2 

absorção. O metil mercúrio é uma das formas mais comuns e mais perigosas 3 

de mercúrio orgânico devido a sua elevada estabilidade e por possuírem uma 4 

alta afinidade por lipídeos, com consequente acúmulo no sistema nervoso. 5 

Mesmo em baixas concentrações é extremamente nocivo em função de sua 6 

capacidade de influenciar nos mecanismos do DNA e do RNA o torna um 7 

agente mutagênico e cancerígeno. [33] 8 

Em altos teores, o Hg pode prejudicar o cérebro, o fígado, o 9 

desenvolvimento de fetos e causar vários distúrbios neuropsiquiátricos. Este 10 

fato se dá pela afinidade do Hg com os grupos sulfidrilas presentes comumente 11 

em tecidos moles. O sistema nervoso humano é também muito sensível a 12 

todas as formas de Hg, que, ao ser inalado sob a forma de vapor ou ingerido, 13 

atinge diretamente o cérebro, podendo causar irritabilidade, tremores, 14 

distorções da visão e da audição e problemas de memória. Pode haver 15 

também problemas nos pulmões, náuseas, vômitos, diarreia, elevação da 16 

pressão arterial e irritação nos olhos, pneumonia, dores no peito, dispneia e 17 

tosse, gengivite e salivação. [34] 18 

A determinação de analitos como Hg é um desafio analítico, fazendo-se 19 

necessárias técnicas sensíveis e a completa otimização de parâmetros 20 

instrumentais, desde a coleta do material particulado retido nos filtros de ar, 21 

processo de digestão, até por fim a quantificação, a fim de obter metodologias 22 

com elevada precisão e exatidão. 23 

 24 

 25 

 26 

2.6.  Espectrometria de Fluorescência Atômica  27 

 28 

A espectrometria de fluorescência atômica (AFS), especialmente 29 

acoplada à técnica de vapor frio (CV), tem se consolidado enquanto técnica 30 

analítica desde os anos 90 apesar de ter sido descoberta nos anos 60, 31 

tornando popular e competindo com a espectrometria de absorção atômica 32 

(AAS) para análise de Hg, sendo a AFS destacada por sua instrumentação 33 
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simples e limites de detecção ultrabaixos, o que favoreceu sua aprovação pela 1 

Agência de Proteção Ambiental dos EUA (USEPA). [35,36] 
2 

Em AFS os elétrons são promovidos a um nível energético excitado 3 

através da incidência de radiação de comprimento de onda característico, 4 

comumente utilizam-se fontes de linha ou contínua, ao retornar a um estado de 5 

menor energia, é emitida uma radiação de comprimento de onda similar do 6 

comprimento de onda de excitação.  Existem diferentes maneiras pelas quais o 7 

átomo pode absorver e emitir a radiação consequentemente assume-se que 8 

existem diferentes tipos de fluorescências. Os equipamentos de AFS são 9 

equipados por fonte de radiação, atomizador, filtro de comprimento de onda e 10 

detector. Para efetuar as medidas, o detector deve estar perpendicular ao eixo 11 

da fonte de radiação, diferente da técnica de espectrometria de absorção 12 

atômica (AAS) na qual o detector e a fonte devem estar alinhados              13 

linearmente. [35,37] É possível compreender melhor o funcionamento do 14 

equipamento através do esquema representativo mostrado pela Figura 1. 15 

 16 

Figura 1. Arranjo instrumental de um AFS: 1: lâmpada de Hg de baixa pressão; 2: lentes de 17 
quartzo biconvexa; 3: célula de quartzo; 4;lentes de quartzo biconvexa; 5: detector PMT. 18 

 19 

Fonte: Operating instruction , Analytik Jena, Jena, Germany, 2003. 20 

 21 

               É importante salientar que trata-se de uma técnica  de extrema 22 

sensibilidade analítica, com LOD’s e LOQ’s na ordem de ng g-1, considerável 23 

faixa de concentração que possibilita linearidade, elevada reprodutibilidade nas 24 

análises, elevada frequência analítica, além de ser uma técnica ecofriedly, já 25 

que os volumes de reagentes utilizados são mínimos e por ser uma técnica de 26 

elevada sensibilidade, pouco volume de amostra é injetado no equipamento, e, 27 



20 
  

consequentemente, pouco resíduo é gerado. No entanto, o instrumento 1 

disponível no laboratório apenas permite a introdução de amostras líquidas, 2 

requerendo atenção então no procedimento de decomposição da amostra, 3 

sendo a digestão ácida a mais amplamente utilizada. 4 

 5 

2.7.  Preparo de amostra  6 

 7 

A etapa mais crítica associada a um método analítico comumente esta 8 

associada ao preparo de amostra.  A maioria dos instrumentos analíticos 9 

incluído o AFS requerem que a amostra a ser introduzida esteja no estado 10 

líquido. Dessa forma, é necessário garantir que o analito seja extraído da 11 

matriz sólida. Quando o analito é o Hg, uma atenção especial deve ser dada 12 

para garantir que este elemento não seja perdido por volatilidade..  Uma das 13 

alternativas que pode ser empregada é a digestão ácida assistida pelo forno 14 

micro-ondas (MW) que combina a potência de MW com a ação oxidante de 15 

ácidos diversos que podem ser combinados com outros reagentes como H2O2 16 

dependendo da composição da matriz que se deseja decompor. 17 

Majoritariamente os fornos MW utilizam um sistema fechado de decomposição, 18 

fato este que potencializa ação dos ácidos e evita perda de elementos 19 

voláteis.[38]  20 

Para que a determinação de Hg na amostra seja confiável, é necessário 21 

extraí-lo e estabilizá-lo com ácidos fortes, como ácido nítrico e ácido clorídrico, 22 

a etapa de preparo de amostra utilizando fortes agentes oxidantes, como o 23 

permanganato de potássio. A função dessa estabilização é manter o Hg  em 24 

sua forma oxidada (Hg2+), diminuindo as possíveis perdas por volatilização 25 

devido a redução do Hg inorgânico à mercúrio elementar (Hg0) antes da 26 

determinação. [39] 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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3. OBJETIVOS 1 

 2 

 3 

3.1 Objetivo Geral 4 

 5 

Determinar mercúrio em amostras de material particulado retidos em 6 

filtros de condicionadores de ar do tipo Split alocados nos laboratórios de 7 

ensino e pesquisa do Departamento de Química da UFSC, através da técnica 8 

de Espectrometria de Fluorescência Atômica (AFS). Sendo assim possível 9 

realizar o monitoramento e avaliação indireta da qualidade de ar dos ambientes 10 

indoor  11 

 12 

 13 

3.2 Objetivos Específicos 14 

 15 

 Realizar amostragem do material retido nos filtros de ar condicionados 16 

alocados nos laboratórios de ensino e pesquisa do Departamento de 17 

Química da UFSC; 18 

 Realizar a digestão ácida assistida por micro-ondas para abertura da 19 

amostra; 20 

 Otimizar os parâmetros do método de geração de vapor de mercúrio 21 

(concentração de KMnO4, HCl e SnCl2), utilizando a espectrometria de 22 

fluorescência atômica, além dos reagentes utilizados no pré-tratamento 23 

das amostras; 24 

 Realizar a quantificação de Hg total nas amostras previamente 25 

preparadas e digeridas através da Espectrometria de Fluorescência 26 

Atômica; 27 

 Avaliar as figuras de mérito como exatidão, precisão, LOD e LOQ; 28 

 Avaliar a qualidade do ar de diferentes locais aos quais os indivíduos 29 

podem estar expostos àquele ambiente indoor. 30 

 31 

 32 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 1 

 2 

4.1 Instrumentação e condições de análise 3 

 4 

As análises foram realizadas através do Espectrômetro de Fluorescência 5 

Atômica, Mercur Duo, Analytik Jena, alocado no laboratório 207 do 6 

Departamento de Química da UFSC. O equipamento opera com lâmpada de 7 

vapor de Hg de alta energia, sendo a fonte de radiação eletromagnética. Essa 8 

radiação é incidida na amostra, excita o Hg a altos níveis de energia, e, 9 

posteriormente, após seu decaimento, emite essa radiação até o detector do 10 

equipamento, possibilitando a quantificação de Hg. O equipamento é 11 

representado na Figura 2. Para a injeção da amostra no espectrômetro, esta 12 

deve ser em fase líquida. Para isso, é necessário realizar o pré-tratamento, 13 

digerindo a amostra através de ataques ácidos auxiliado por microondas, 14 

tornando a amostra sólida em uma solução líquida. Para isso, foi utilizado o 15 

forno micro-ondas, modelo MLS 1200 Mega, Millestone, alocado no laboratório 16 

211 do Departamento de Química da UFSC.  17 

 18 

 19 

Figura 2. Imagem representativa do equipamento do espectrômetro de fluorescência 20 
atômica utilizado na realização do presente trabalho. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

Fonte: Operating instruction , Analytik Jena, Jena, Germany, 2018. 31 

 32 

A excitação e determinação do Hg nas amostras pelo equipamento de 33 

AFS foi medida no comprimento de onda de 253,7 nm. A curva de calibração 34 

foi preparada com 8 diferentes níveis de concentração, a qual variaram de 100 35 
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à 3000 ng L-1. Um branco da curva de calibração foi considerado e este é 1 

automaticamente corrigido das medidas subsequentes. 2 

Para geração química de vapor o instrumento contém um reator PEEK 3 

de forma que amostra, agente redutor e ácido são misturados para reagir, o 4 

vapor de Hgo é carregado para dentro do instrumento para medição de 5 

fluorescência através de um separador gás-líquido.  6 

 7 

As condições de operação do equipamento de espectrometria de fluorescência 8 

atômica para determinação de Hg por geração de vapor frio são expressos pela 9 

Tabela 1. 10 

 11 

Tabela 1. Condições de operação do equipamento de AFS para a leitura de Hg. 12 

 
Etapa 

 
Tempo,  

s 

Vazão 
amostra, 
mL min-1 

Vazão 
Reagent, 
mL min-1 

 
Vazão gás, 

L h-1 

 
Carregamento 

da amostra 

 
5 

 
9,2 

 
3 

 
10 

 
Reação 

 
30 

 
9,2 

 
4 

 
10 

 
Purga 1 

 
35 

 
0 

 
0 

 
10 

 
Autozero 

 
10 

 
0 

 
0 

 
10 

 13 

 14 

4.2. Reagentes 15 

 16 

           Os ácidos HNO3 65% (Vetec, Química Fina, Rio de Janeiro, Brasil), HCl 17 

37% (Vetec, Química Fina, Rio de Janeiro, Brasil) e HF 50% (Química Moderna 18 

Indústria e Comércio LDTA, São Paulo, Brasil) utilizados na digestão foram bi-19 

destilados em sistema sub-boiling, garantindo elevada pureza analítica. A água 20 

utilizada nas diluições e aferições e limpeza dos frascos é a água ultrapura 21 

deionizada em sistema Milli-Q (Millipore, Beadford, MA, EUA) a uma 22 

resistividade de 18,2 MΩ cm-1. Os reagentes KMnO4 (E. Merck, Darmstadt, 23 

Germany), SnCl2 (SnCl2.H2O 98%, Sigma Aldrich, USA) e Cloridrato de 24 

Hidroxilamina (E. Merck, Darmstadt, Germany) foram utilizados. Foi utilizado 25 
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padrão estoque de 1000 m L-1 de Hg (SpecSol, Quimlab Química & Metrologia, 1 

São Paulo, Brasil), mantido em uma geladeira climatizada a 4°C. 2 

 3 

 4 

4.3 Procedimento experimental 5 

 6 

4.3.1. Amostragem 7 

 8 

A amostragem do material retido nos filtros de ar condicionado foi 9 

realizada em um recipiente grande o suficiente para que fosse possível alocar o 10 

filtro de ar inteiramente, podendo coletar todo o material retido, sem possíveis 11 

perdas. A área de possível contato do filtro de ar com o recipiente foi revestido 12 

com papel toalha novo, garantindo que não houvesse possíveis interferências 13 

externas. Outra forma de diminuir possíveis contaminações cruzadas com esse 14 

material foi garantindo a limpeza de todo o local de coleta e todos os 15 

instrumentos utilizados. 16 

Foi necessário realizar um plano de amostragem para obtenção desse 17 

material para que fosse possível a digestão, e, posteriormente, análise. Assim, 18 

foram coletadas amostras de 5 condicionadores de ar do tipo Split, expostos a 19 

quatro ambientes indoor, com diferentes funções empregadas pelos 20 

pesquisadores nos laboratórios de pesquisa LARES/LEMA 207 e 211 do 21 

Departamento de Química da UFSC. Inicialmente apenas foi possível a 22 

quantificação de Hg nas amostras coletadas no mês de agosto de 2018. 23 

Amostras de material também foram coletadas no laboratório de ensino, 24 

como amostra controle, devido ao fato desse laboratório não ter a mesma 25 

influência dos contaminantes presentes no laboratório LEMA/LARES. É 26 

importante frisar que os equipamentos de preparo de amostra e de análise 27 

ficaram ligados em tempo integral de trabalho, que normalmente ocorre de 28 

segunda a sexta, das 9 às 17h, mantidos em uma faixa de variação de 29 

temperatura de 22 a 24 ºC. O material coletado no filtro foi referente a 30 

aproximadamente 5 meses de acúmulo de material, esse foi maios ou menos o 31 

tempo necessário para ter um quantitativo para coleta. 32 
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Esse material é coletado do filtro do ar-condicionado, sendo que cada 1 

um deles contém dois filtros de nylon, um do lado esquerdo e outro do lado 2 

direito, cada um com dimensão de 30 x 20 cm, como mostrado na Figura 3. 3 

 4 

 5 

Figura 3. Foto ilustrativa do filtro do condicionador de ar.  Quando há a retenção do 6 
material atmosférico (A), na parte superior, e, ele idealmente limpo (B), na parte 7 
inferior. 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Na Figura 3A é possível notar que quando o filtro de condicionador de ar 20 

está com o material retido em sua superfície, como dito previamente este 21 

material sólido é um sítio de adsorção de metais como o Hg. Importante 22 

salientar que para que fosse possível obter esse material de forma quantitativa 23 

foi necessário o tempo médio de 5 meses de acumulo, de forma que este 24 

trabalho apenas refere-se aos resultados obtidos para uma coleta no ano de 25 

2018. 26 

Esse material fica retido nos filtros pelo fato do equipamento, ao circular 27 

o ar dentro do ambiente em questão, filtra fração quantitativa do material 28 

particulado disperso nesse ambiente. Além disso, com a utilização desses 29 

equipamentos, os ambientes permanecem mais fechados, diminuindo a troca 30 

de ar entre os ambientes, aumentando exponencialmente a quantidade de 31 

material que fica disperso no ar. Consequentemente, aumenta a quantidade de 32 

material retido nos filtros, sendo possível constatar esse fato durante as 33 

coletas. 34 

 35 

A 

B 
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O condicionador de ar FAC18.1 está alocado no ambiente onde são 1 

realizadas as etapas de pré tratamento e   preparo de amostras do grupo de 2 

pesquisa do laboratório com um extensão de 97,67 m³. O manuseio de 3 

diversas amostras acontece nesta parte do laboratório, principalmente de 4 

amostras de origem petrolífera. 5 

A segunda parte do laboratório é composta por uma área de pouca 6 

circulação de pessoas em que fica localizado o refrigerador que armazena 7 

diferentes tipos de padrões aquosos e soluções de referência, com 36,75 m³. 8 

Neste espaço está inserido o condicionador de ar FAC18.2. 9 

Os condicionadores de ar FAC18.4 e FAC18.5, compõem outro 10 

ambiente do laboratório com 57,09 m³, onde há dois espectrômetros de 11 

absorção atômica, que, frequentemente, são utilizados na determinação de 12 

diferentes analitos em variadas amostras. 13 

A quarta parte do laboratório é composta pela sala de ambiente social 14 

onde ficam os pesquisadores em horário de trabalho fora da atividade prática, a 15 

qual contém cafeteiras, micro-ondas e geladeira de armazenamento de 16 

alimentos. Nesse ambiente, com área de 41,49 m3, está inserido o ar 17 

condicionado FAC18.6. A amostra FAC 18.3 não existe no cronograma de 18 

coleta já que o ar condicionado que levaria esse nome é localizado em um 19 

ambiente extremamente limpo, no qual se localiza o ICP-MS e os 20 

cromatógrafos do grupo de pesquisa. Dessa forma, durante alguns estudos 21 

prévios, esse condicionador de ar não será analisado pelo fato de não 22 

armazenar material sólido em quantidade quantitativa para digestão.  23 

Esses ambientes podem ser compreendidos mais facilmente através das 24 

imagens apresentadas na Figura 4 e 5 que representam os laboratórios 211 e 25 

207, respectivamente.  26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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Figura 4. Laboratório 211 do Departamento de Química da UFSC. 1 

 2 

 3 

Figura 5. Laboratório 207 do Departamento de Química da UFSC. 4 

 5 

 6 

 7 

4.3.2. Digestão do material coletado e geração fria de vapor 8 

 9 

Aproximadamente 50 mg de amostra foi pesada diretamente nos frascos 10 

de PTFE e submetida a digestão ácida assistida por forno micro-ondas. As 11 

Tabelas 2 e 3 mostram os reagentes e o programa de temperatura do micro-12 

ondas utilizado na digestão das amostras, respectivamente, já otimizado para 13 

esse método e matriz utilizada. 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 
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Tabela 2. Reagentes e seus respectivos volumes utilizados na digestão ácida 1 
assistida por micro-ondas. 2 

 3 
 4 
 5 

Tabela 3. Programa de temperatura do forno micro-ondas utilizado para a digestão 6 
dessas amostras. 7 

 8 

 9 

Após a digestão, as amostras em fase líquida, foram aferidas à 30 mL 10 

em tubos tipo falcon novos. Após a etapa de preparo da amostra, foi realizado 11 

a otimização dos reagentes utilizados na determinação de Hg por AFS para 12 

melhor sensibilidade e exatidão.  13 

Foram realizados estudos de otimização univariados das concentrações 14 

dos reagentes. Para a otimização do HCl variou-se a concentração de 0,5 a 15 

2,0% v/v considerando também o ponto sem HCl, para esta otimização 16 

manteve-se a concentração de SnCl2 constante de 1,0% m/v. A concentração 17 

de SnCl2 foi avaliada de 0,5 a 2,0% m/v, considerando também o ponto sem 18 

SnCl2, para solubilizar o SnCl2 faz-se necessário solubilizá-lo em meio de HCl, 19 

sendo assim o SnCl2 foi solubilizado com solução HCl 1% v/v. Para avaliação 20 

Reagentes Volume, mL 

HNO3 Conc. 4,0 

HCl   Conc. 1,0 

HF   Conc. 0,25 

H2O  deionizada 2,0 

Etapa Tempo, min Potência, W                         

1 06:00 250 

2 06:00 450 

3 06:00 650 

4 06:00 250 

5 15:00 0 
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da influência da concentração de SnCl2, o HCl reacional foi mantido na 1 

concentração de 1,5% v/v.    As condições ótimas foram escolhidas com base 2 

na máxima intensidade de sinal para o Hg. Além disso, é necessário otimizar 3 

as concentrações de KMnO4 adicionado nas amostras no procedimento de 4 

bancada. A concentração variou de 0,01 à 0,05% m/v, com incremento de 5 

0,01%, considerando também o ponto sem KMnO4. 6 

Na quantificação de Hg por AFS, é necessário que Hg esteja no estado 7 

de oxidação 0. Esse nox é necessário já que esse metal tem propriedade 8 

intrínseca de emitir radiação fluorescente a partir da excitação por uma fonte 9 

radiante no comprimento de onda próprio da Hg, 253,7 nm, para posterior 10 

quantificação. As concentrações dos reagentes utilizados para deixar o metal 11 

susceptível para essa quantificação e para a geração de vapor frio no 12 

equipamento foram otimizadas, como será abordado em posteriores tópicos. 13 

Para determinação de Hg por AFS foi preparada uma curva de calibração 14 

externa, com faixa de concentração de 0 à 3000 ng L -1. 15 

Como dito previamente, é necessário que o Hg esteja em sua forma 16 

atômica para que seja possível quantificá-lo no equipamento de AFS. Assim, é 17 

necessário realizar o tratamento em bancada oxidando as espécies de Hg 18 

presentes na amostra a Hg2+ utilizando o KMnO4 sendo ele um agente oxidante 19 

forte.  20 

Sendo assim, a amostra introduzida no AFS, deve conter o Hg na forma  21 

de Hg2+.  Dentro do instrumento, o sistema de introdução de amostra em fluxo 22 

permite que na bobina de reação, amostra, HCl e SnCl2 reajam de forma que o 23 

Hg0 gerado é separado e carregado até a célula de absorção posicionada no 24 

interior do instrumento  para interagir com a lâmpada e proporcionar as 25 

transições eletrônicas. Ao ocorrer essas transições, o detector PMT  resolve 26 

essas intensidades relativas e transpõem esses sinais em respostas 27 

quantitativas. Essas reações de oxidação e redução podem ser compreendidas 28 

visualmente melhor através do esquema reacional como mostrado abaixo. 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 Oxidação das espécies de Hg :  1 

             3 Hg0 (aq) +  2 KMnO4(aq)  +  H2O(l)    ⇌ 3 HgO(aq) + 2 MnO2(aq) + 2 KOH (aq) 2 

           3 Hg2O(aq) +  2 KMnO4(aq) + H2O(l)  ⇌  6 HgO(aq) + MnO2(aq) + 2KOH (aq) 3 

 Redução do Hg2+ com o cloreto de estanho: 4 

                         Hg2+
(aq) + SnCl2(aq) ⇌  Hg0 + SnCl4(aq) 5 

 6 

4.4 Segurança no laboratório 7 

 8 

Todas as análises, digestões e coletas de amostra foram realizadas 9 

utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) necessários para a 10 

segurança do trabalhodor exposto e do grupo de pesquisa. Dentre esses EPI’s 11 

estão luvas, jaleco, sapato fechado, calça longa, óculos de proteção, máscara 12 

de proteção com filtro de carvão ativo, além de equipamentos localizados no 13 

laboratório ou ao redor dele, como extintor de incêndios, caixa de areia, 14 

chuveiro e pia lava olhos, portas e alarme de incêndio e entre outros.  15 

Para a técnica de AFS, é utilizado pouco volume de amostra para a 16 

análise, gerando, dessa forma, poucos resíduos potencialmente tóxicos. 17 

Porém, os resíduos gerados são armazenados junto dos resíduos de Hg do 18 

laboratório. A digestão do material retido nos filtros de condicionadores de ar foi 19 

realizada utilizando a digestão ácida assistida por micro-ondas. Após a 20 

digestão, as amostras foram transferidas para as em tubos de polipropileno 21 

novos e armazenadas em uma geladeira específica para esse fim. 22 

Para a determinação de Hg por AFS, é utilizado KMnO4 e SnCl2 nas 23 

amostras para a geração de vapor frio. Assim, após a análise no equipamento, 24 

a solução que não foi utilizada para a leitura no dia, é descartada em 25 

bombonas próprias de SnCl2, já que esse composto é altamente tóxico. 26 

  A Proactiva, empresa terceirizada pela UFSC para a coleta de 27 

subprodutos reacionais, materiais sólidos e resíduos tóxicos quando solicitada 28 

pelo laboratório LEMA/LARES coleta resíduos contendo Hg, resíduos de SnCl2 29 

e resíduos ácidos oriundos tanto dessa análise, quanto de outras técnicas e 30 

metodologias empregadas no laboratório em questão. 31 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 1 

 2 

5.1. Otimização dos reagentes utilizados na geração de vapor de mercúrio 3 

 4 

 Os estudos iniciaram com otimização dos reagentes para geração de 5 

vapor frio de Hg. As otimizações foram realizadas de forma univariada, 6 

utilizando padrão aquoso de 300 ng L -1 e amostra digerida FAC 18.6, por haver 7 

maior quantidade de material ao ser coletado durante a análise. 8 

O efeito da concentração de SnCl2 na geração de Hg atômico está 9 

apresentado na Figura 6. 10 

 11 

Figura 6. Efeito da concentração de SnCl2 na geração de vapor atômico de Hg para 12 
amostra de MPA digerida e solução aquosa (300 ng L-1) por AFS. 13 
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 15 

             Observa-se na Figura 6 que a partir da concentração de 0,5% de 16 

SnCl2, que tanto a curva obtida com o padrão aquoso quanto com a amostra 17 

FAC 18.6 diluída 10 vezes, apresentam um comportamento de estabilidade, 18 

explicitando que concentrações de SnCl2 maiores que 0,5% não influenciam de 19 

forma significativa na intensidade. A diferença em intensidade do sinal é 20 

associada a diferença de concentração de Hg na amostra real digerida e no 21 
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padrão. Para a otimização desse método foi selecionado a concentração de 1 

1,0% m/v de SnCl2 para garantir um excesso na reação de geração de vapor de 2 

Hg. Sendo assim, é possível concluir que para essas amostras de filtro de ar 3 

condicionado nesse método, a condição ótima de agente redutor é 1,0% m/v, 4 

representando 150 mg de SnCl2 aferido à 30 mL com HCl 1% v/v. Faz-se 5 

necessário o uso de HCl para dissolução do SnCl2 mantendo assim a solução 6 

mais estável em função da presença do íon comum. Posteriormente à isso, é 7 

borbulhados por 30 minutos no Argônio para purificação do reagente.   8 

             Em seguida, foi realizado a otimização da concentração de HCl 9 

utilizado na reação de geração de vapor de Hg, já que a reação de redução 10 

realizada pelo agente oxidante SnCl2 ocorre em meio ácido. As concentrações 11 

foram variadasde 0 a 2%, em intervalos de 0,5 %, tanto para a solução aquosa 12 

de Hg 300 ng L-1, quanto para a amostra FAC 18.6 diluída 10 vezes, como 13 

mostrado na  Figura 7. 14 

Figura 7. Efeito da concentração de HCl na geração de vapor atômico de Hg para 15 
amostra de MPA digerida e solução aquosa (300 ng L-1), por AFS. 16 
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             É possível notar pela Figura 7 que a partir da concentração de 1,0% de 18 

HCl, tanto o perfil do gráfico para solução aquosa 300 ng L-1, quanto para a 19 

amostra, a curva tende a se estabilizar, não apresentando uma influência muito 20 

significativa na reação. Dessa forma, a partir do comportamento da curva ao 21 

variar a concentração de HCl, é possível concluir que na concentração de 1,0% 22 

não há diferença no comportamento. Porém, para a otimização desse método 23 
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foi preferível utilizar a concentração de 1,5% de ácido, assim também 1 

garantindo um excesso no meio reacional. A diferença na intensidade do sinal 2 

mais uma vez foi atribuída a diferença de concentração entre o padrão aquoso 3 

e a amostra real.  4 

Os reagentes associados a geração de vapor de Hg foram submetidos a 5 

purga com argônio para purificar ao máximo a solução, reduzindo possíveis 6 

interferentes e melhorando a qualidade do branco. Dessa forma, para que seja 7 

eficaz esse borbulhamento, é acoplado um cano em formato de “Y” na qual a 8 

vazão do gás argônio, se dividindo em 2, sendo um para o SnCl2 na presença 9 

de HCl e o outro para o ácido clorídrico.  10 

             Como o intuito da análise é quantificar Hg elementar em amostras de 11 

material particulado retido em filtros de ar condicionado tipo Split, é necessário 12 

que o Hg presente em solução esteja na forma Hg2+. Assim, o Hg no estado de 13 

oxidação 0 deve apenas ser formado após reação de redução com o SnCl2. 14 

Para assegurar a estabilidade do Hg2+, permanganato de potássio, KMnO4, foi 15 

avaliado como reagente à ser adicionado nas soluções digeridas. O KMnO4 16 

estabiliza o íon Hg2+ em solução, assegurando que ele  permaneça nessa 17 

forma para reagir com o agente redutor SnCl2 e então formar Hg0. Assim, o Hg 18 

em sua forma atômica, interage com a radiação da lâmpada de Hg e realiza 19 

transições eletrônicas no comprimento de onda 253,7 nm, e, dessa forma, a 20 

partir da fluorescência atômica, é possível quantifica-lo. 21 

            A otimização da concentração de KMnO4 nas amostras digeridas, está 22 

apresentado na Figura 8. Sabendo da relevância do agente oxidante, foram 23 

avaliadas concentrações de 0,01 a 0,05% m/v de permanganato de potássio 24 

para a amostra FAC 18.6, diluída 10 vezes.   25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Figura 8. Efeito da concentração de KMnO4 na geração de vapor atômico de Hg para 1 
solução aquosa (300 ng L-1), por AFS. 2 

 3 

 4 

      5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

     É possível verificar a partir da Figura 8 que acurva apresenta 12 

comportamento crescente até a concentração de permanganato de 0,03% m/v. 13 

Este perfil pode ser explicado  devido o KMnO4 possivelmente estar oxidando 14 

as possíveis espécies de mercúrio em estados de oxidação  0 e +1 presentes 15 

na amostra para Hg2+. Acima desta concentração, uma constância na 16 

intensidade de sinal é observada. Dessa forma, optou-se por trabalhar com a 17 

concentração ótima de 0,03% m/v KMnO4. Por deixar a solução rosa intensa, e 18 

sendo o sistema de introdução de amostras em fluxo, para evitar que os tubos 19 

tipo tygon ficassem coloridos optou-se por usar cloridrato de hidroxilamina para 20 

remoção do excesso de cor. Sendo assim após poucos minutos da adição de 21 

KMnO4 adicionava-se cloridrato de hidroxilamina para ter 0,015% m/v. 22 

 Reação do cloridrato de hidroxilamina com o KMnO4. 23 

             KMnO4 (aq) + [H3NOH]+ Cl- (aq) ⇌  [H3NOH]+MnO4
-
(aq)+ KCl(aq) 24 

 25 

5.2. Parâmetros de Mérito e aplicação do método 26 

Com as concentrações dos reagentes envolvidos na determinação de 27 

Hg por AFS otimizadas, foram obtidos os parâmetros de mérito para a 28 

metodologia proposta. Os valores encontram-se na Tabela 4. Os limites de 29 
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detecção e quantificação obtidos foram de 0,1 e 0,3 ng g-1, respectivamente, 1 

sendo adequados para o monitoramento da concentração de Hg no material 2 

particulado em nanoconcentração. 3 

Para o cálculo do limite de detecção (LOD) e limite de quantificação 4 

(LOQ) foram usadas as equações abaixo: 5 

LOD=  (3 x Sd branco) / Coef. Angular. 6 

LOQ=(10 x Sd branco) / Coef. Angular, 7 

De forma que o Sd branco  é o desvio padrão de 10 leituras do branco da 8 

curva de calibração. Os LOD e LOQ obtidos foram relacionados ao preparo de 9 

amostra considerando o volume de digestão e massa média utilizada. 10 

 11 

 12 

Tabela 4. Figuras de mérito para a análise de MPA utilizando AFS nos valores 13 
previamente otimizados. 14 

 
Coef. Angular 

L s ng-1 

 

 
R 
 

 
LOD 

ng g-1 

 

 
LOQ          
ng g-1 

 

 
RSD 

% 
 

 
0,00215 

 
0,999 

 
0,1 

 
0,3 

 
3,1 

     
 15 

  A exatidão da metodologia foi avaliada por meio da análise de material 16 

de referência certificado de cinzas volantes, BCR 176, matriz relativamente 17 

similar a do material retido nos filtros de ar condicionados tipo Split. A amostra 18 

CRM foi submetida ao mesmo procedimento de digestão ácida auxiliada por 19 

micro-ondas que as amostras reais foram submetidas. Os resultados obtidos 20 

estão apresentados na Tabela 5. Vale ressaltar que os valores de RSD 21 

apresentados são embasados nas leituras instrumentais. 22 

 23 

 24 



36 
  

Tabela 5. Concentração obtida na análise do material certificado BCR 176 por AFS. 1 
Limite de confiança aplicado para 95% de confiança ( n=2). 2 

 3 

 4 

     Na Tabela 5 é possível notar que ao aplicar o método ao material de 5 

referência foi obtido 27,4 ± 5,0 mg kg-1, apresentando boa  concordância com o 6 

valor certificado (87%). Dessa forma, ao estipular o limite de confiança, 7 

considerando n=2, (95%), o valor certificado encontra-se dentro desse 8 

intervalo, não apresentando diferença estatística entre o obtido e o certificado.  9 

Foi realizado também teste de recuperação nas amostras de material 10 

particulado retidas nos condicionadores de ar como outra forma adicional de 11 

avaliar a exatidão do método. Assim, utilizou-se duas concentrações 12 

conhecidas de Hg, 200 e 400 ng L-1, estando dentro da faixa linear da curva de 13 

calibração, para enriquecer as amostras. Após a leitura dessas amostras 14 

enriquecidas no AFS, foi obtido uma boa recuperação para todas as amostras, 15 

em um intervalo de 88 à 120% para ambos os níveis.  16 

Posteriormente, a metodologia foi aplicada para determinação de Hg nas 17 

amostras de MPA. As amostras coletadas em cinco locais distintos, como 18 

anteriormente citado, foram analisadas em duplicata. Os dados obtidos estão 19 

apresentados na Tabela 6.  20 

As amostras coletadas nos laboratórios de pesquisa 207 e 211 21 

apresentaram concentrações de Hg superiores ao laboratório de ensino, 22 

indicando a presença de Hg em todos os ambientes de pesquisa, variando de 23 

3,7 a 19,0 µg kg-1 nos laboratórios de pesquisa e 0,6 µg kg-1 no laboratório de 24 

ensino. Assim, pode-se perceber que há uma grande possibilidade de 25 

contaminação dos ambientes de pesquisa, o que chama a atenção por ser uma 26 

possibilidade de exposição aos indivíduos que ali trabalham a esse metal, 27 

 
Amostra 

 

 
Certificado 

mg kg-1 

 

 
Obtido 
mg kg-1 

 
 

BCR 176 
 

31,4  ± 1,1 
 

27,4 ± 5,0 
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considerando o tempo que os pesquisadores permanecem nestes ambientes, 1 

Entretanto, é necessário um período maior de amostragem, assim como o uso 2 

de um amostrador de MPA com tamanho de partícula, para correta dimensão 3 

da exposição destes indivíduos.  4 

  5 

Tabela 6. Concentrações de Hg obtidas para amostra de MPA e CRM. 6 

 
Amostra 

 

Obtido 
μg Kg -1 

 
Rec % 

 
FAC 18.1 

 
6,4 ±  0,4 

  
 
 
 
         88-120 

FAC 18.2 3,7  ±  0,2 

FAC 18.4 6,9  ±  0,9 

FAC 18.5 19 ±  2 

FAC 18.6 7,6 ±  0,8 

Lab. de Ensino 0,6 ±  0,05 

 7 

 8 

É importante salientar que utilizando da literatura para embasamento do 9 

trabalho aqui apresentado, foi possível verificar que não há legislação nem 10 

limite de concentração aceitável de Hg em ambientes indoor, como laboratórios 11 

de ensino e pesquisa, universidades, locais públicos, shopping’s, e outros. 12 

Essas leis são vigentes para ambientes externos, como indústrias, mineradoras 13 

e Hg total disperso na atmosfera. 14 

As informações obtidas nesse trabalho são de suma relevância tanto 15 

para aprimorar novas leis referentes à qualidade de ar de ambiente indoor, 16 

além de salientar a periculosidade que esse metal pode ocasionar na saúde do 17 

individuo, possivelmente exposto em seu dia a dia, a qual, muitas vezes, sem 18 

conhecimento dos possíveis problemas. 19 

 20 

 21 

 22 

 23 



38 
  

6. CONCLUSÃO 1 

 2 

É de extrema importância compreender mais sobre a Qualidade de Ar 3 

Interior, possivelmente poluída devido material particulado disperso no ar 4 

servindo como sitio de adsorção para metais potencialmente tóxicos, como por 5 

exemplo, o Hg. Assim, podendo acarretar em problemas ligados ao sistema 6 

respiratório e neurológico humano, tanto em curto, quanto em longo prazo. 7 

Avaliando diferentes ambientes laboratoriais as quais pesquisadores e alunos 8 

podem estar expostos através da Espectrometria de Fluorescência Atômica foi 9 

possível quantificar valores significativos para 4 diferentes ambientes, a qual 10 

são expostos à distintas fontes de poluição indoor nos laboratórios 207 e 211 11 

do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina - 12 

UFSC, além de um laboratório de ensino, servindo como ambiente controle nas 13 

análises. Os valores obtidos para as amostras dos laboratórios de pesquisa 14 

variaram de 3,7 a 19,0 ug kg-1 e 0,6 ug kg-1 para o laboratório de ensino, 15 

evidenciando a possibilidade de exposição à Hg nos ambientes de pesquisa. 16 

Avaliou-se a exatidão nas análises realizadas, obtendo ótimas respostas, já 17 

que o valor obtido para o CRM teve 87% de concordância com o valor 18 

certificado. Os testes de adição e recuperação feitos com as amostras reais 19 

também obtiveram excelentes valores de recuperação de 88 a 120%, valores 20 

aceito analiticamente como adequados. Assim, a análise de Hg utilizando a 21 

técnica de AFS, empregando digestão assistida por micro-ondas como pré 22 

tratamento da amostra, acurada , além de ser uma técnica muito sensível para 23 

quantificação desse metal em amostras de material particulado .  24 

 Utilizando os EPI’s necessários e contratando a empresa de tratamento 25 

de resíduos, todo procedimento experimental foi realizado com segurança e o 26 

descarte de subprodutos de maneira correta para a realização do estudo. 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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