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RESUMO 

O benzeno é um hidrocarboneto conhecido, principalmente, pelo seu potencial cancerígeno e hematotóxico, 

sendo as principais vias de exposição aéreas e dérmica, a população mais susceptível a esses danos são 

os trabalhadores de postos de combustível, especialmente os que estão em contato direto com esse 

agente. Em ambos os casos de exposição aguda e crônica, não existe um tratamento específico para 

combater a intoxicação pelo benzeno, logo, deve haver uma monitoração desses efeitos para que seja 

possível trabalhar em estratégias para evitar os riscos provocados por esse solvente assim como medidas de 

proteção ao trabalhador. Será feita uma analise em amostras de urina de frentistas da cidade de Maringá 

(PR), na qual será utilizado biomercadores para extimar a exposição desses trabalhadores ao benzeno. O 

biomarcador utilizado será o o ácido trans,trans-mucônico. Essa análise será feita através da cromatografia 

gasosa acoplada a espectrômetro de massas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O benzeno é um, líquido, incolor, volátil e de alta solubilidade, utilizado há muitos 
anos em diversos processos ocupacionais, sendo as principais fontes de exposição em: 
indústrias petroquímicas durante o processo de transferência e estocagem de produtos; 
siderúrgicas que utilizam carvão mineral e no transporte, estocagem e manuseio de 
gasolina (OGA, 2014). 

O benzeno é comumente emitido em diversos ambientes industriais e de 
transporte, levando a exposições ambientais e ocupacionais generalizadas. A inalação é a 
via de exposição mais comum, porém o benzeno também é rapidamente absorvido pela 
pele e pode contaminar a água e alimentos, resultando em uma exposição dérmica e pela 
via gastrointestinal. Os biomarcadores utilizados para estimar a exposição e o risco ao 
benzeno são: o ar exalado, sangue e urina. Os metabólitos encontrados na urina são: 
fenol, ácido trans,trans-mucônico (ATTM) e o ácido s-fenilmercapturico (WEISEL, 2010). 

No ano de 1995 o benzeno foi reconhecido como uma substância cancerígena pelo 
Ministério do Trabalho, e o resultado disso foi o Acordo do Benzeno. Após o Acordo, 
foram criadas regulamentações e procedimentos para que houvesse a prevenção da 
exposição ocupacional ao benzeno (Ministério do Trabalho, 2005) e em dezembro de 
2001, a Comissão Nacional Permanente do Benzeno (CNP-Bz) determinou que no Brasil, 
o biomarcador a ser utilizado seria o ácido trans,trans-mucônico urinário. Esse composto 
é usado para monitorização na exposição ocupacional do benzeno, pois é um dos 
produtos de sua biotransformação. O mesmo é utilizado como biomarcador para análise 
de exposição pois apresenta uma certa facilidade analítica de sua determinação, além de 
possuir uma boa correlação com a concentração de benzeno no ar, sendo a concentração 
de benzeno permitida no ar ocupacional é de 1,0 a 2,5 ppm. No entanto, a desvantagem 
está em fatores que podem alterar a excreção urinária do ATTM na avaliação de 
exposição ao benzeno, como por exemplo a exposição a outros solventes como o tolueno 
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(um inibidor competitivo da biotransformação do benzeno), a dieta do indivíduo exposto (o 
ATTM é formado na biotransformação do aditivo alimentar sorbitol, que pode ser 
encontrado como umectante em alimentos para conservar a umidade e edulcorantes), 
tabagismo (o tabaco pode aumentar a quantide de ATTM excretado na urina), estados 
patológicos entre outros (PAULA et al., 2003; MOREAU, 2008). 

Tendo em vista esta possibilidade de contaminação cruzada, é necessário aplicar 
um protocolo toxicológico que deve ser respondido pela população que será submetida a 
pesquisa, fornecendo informações sobre os hábitos de vida e características pessoais, 
para que seja avaliado se há uma correlação entre os fatores que possam influenciar os 
níveis de ATTM durante a pesquisa. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as amostras de urina de 
trabalhadores de postos de combustíveis para a detecção de benzeno e seus metabólitos 
através da cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas, que é um método 
para análise de misturas que possuem compostos voláteis e semivoláteis (Scientia 
Chromatographica, 2013). Uma vez que o benzeno já se mostrou causar vários 
problemas a saúde do trabalhadores, deve ser realizado um monitoramento para que 
exista a elaboração de técnicas e estratégias para evitar o risco desse grupo de pessoas 
expostas, e assim não sofram com as consequências toxicas, sejam elas agudas ou 
crônicas. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 A metodologia aplicada nessa pesquisa será a análise de urina dos frentistas da 
cidade de Maringá através de cromatografia gasosa acoplada ao espectômetro de massa. 
A partir disso, serão empregados metodologias específicas quanto a amostra e ao 
equipamento.  
 Coleta e armazenamento de amostras: Para fins de biomonitoramento as amostras 
de urina pós-exposição ou amostras de 24 horas serão coletadas de frentistas de posto 
de combustíveis da cidade de Maringá-PR em frascos de coleta e acondicionados sob 
refrigeração, sendo imediatamente encaminhadas ao laboratório, onde serão 
acondicionadas à -5 °C. 
 Pré-tratamento da amostra: A extração em fase sólida (SPE) será realizada 
utilizando cartuchos descartáveis contendo 500 mg de material de permuta aniônica de 
base forte (SAX), o qual será pré-condicionado com 3 mL de metanol e 3 mL de água. 
Depois de aplicar 1 a 2 mL de urina, o cartucho será lavado com 3 mL de ácido acético 
aquoso a 1%. O ácido trans-trans-mucônico (ttMA) será eluído com 3-4 mL de ácido 
acético aquoso a 10%. O ácido será evaporado até a secura, redissolvido e o resíduo 
derivatizado. 
 Análise por CG-EM: As análises serão realizadas em um cromatógrafo a gás 
(Agilent 7890B) acoplado a um espectrômetro de massa (GC / MS) (Agilent 5977A) 
equipado com uma coluna capilar Agilent HP-5MS UI (30 mx 0,25 mm id x 0,25 µm) sob 
as condições: temperatura do injetor de 260 ° C, volume de injeção de 1 µL na proporção 
de 1:20 (modo dividido), temperatura inicial da coluna de 80 °C (mantido por 1 min) e 
depois programada a 20 °C/min a 280 °C, e mantida a 280 °C durante 5 min. O fluxo de 
gás portador (hélio) foi ajustado em 1 mL min-1. As temperaturas da linha de transferência, 
fonte iônica e quadrupolo serão de 250, 230 e 150 °C, respectivamente. O parâmetro de 
aquisição MS incluiu a varredura de m/z 40-500 no modo de ionização de elétrons (EI) a 
70 eV. Os compostos foram identificados com base na comparação com os espectros da 
biblioteca NIST 11.0 
 Procedimento de calibração: Uma solução estoque de ATTM será preparada em 
água destilada, juntamente com um padrão interno. As soluções padrão de calibração 
serão preparadas por diluição da solução-mãe (ATTM) com água destilada para obter 
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concentrações finais de 0,01, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50 e 1,00 mg/L. As soluções de 
calibração serão analisadas usando o padrão interno de acordo com o mesmo 
procedimento descrito para amostras de urina. As curvas de calibração serão construídas 
representando graficamente as proporções da área do pico de ATTM para o padrão 
interno contra as concentrações de ATTM adicionadas. 
 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Tanto em exposição crônica como aguda, não existe tratamento específico para 
intoxicações por benzeno, sendo possível apenas, tratar os sintomas. Tendo em vista 
todo o seu potencial tóxico, cancerígeno e pelo fácil acesso as vias de exposição dérmica 
e aérea, faz com que não haja um limite seguro de exposição. Espera-se que a 
metodologia analítica seja eficaz para o diagnóstico para intoxicação por exposição ao 
benzeno em frentistas de postos de combustíveis, para que, caso exista a intoxicação, 
seja possível, futuramente, trabalhar e estudar estratégias para evitar o risco provocado 
pelo solvente e medidas de proteção ao trabalhador. 
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