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MÉTODO TO-4A 
 

Determinação de Pesticidas e Bifenilos Policlorados no 
Ar Ambiente Utilizando Amostragem com Espuma de Poliuretano (EPU) em Grande Volume 

Seguido por Detecção Cromatográfica a Gás/Detector Múltiplo 
 
1. Escopo 
 
1.1 Este documento descreve um método para amostragem e análise de uma variedade de 
pesticidas comuns e bifenilas policloradas (PCBs) no ar ambiente. O procedimento é baseado na 
adsorção de compostos químicos do ar ambiente em espuma de poliuretano (EPU [PUF, 
poliurethane foam, em inglês]) utilizando um amostrador de grande volume. 
 
1.2 O procedimento de amostragem de grande volume em EPU é aplicável a atmosferas 
multicomponentes contendo concentrações comuns de pesticida, de 0,001 a 50 μg/m3, durante 
períodos de amostragem de 4 a 24 horas. Os limites de detecção dependerão da natureza do 
analito e da duração do período de amostragem. 
 
1.3 Compostos específicos para os quais o método tem sido empregado são relacionados na 
Tabela 1. A metodologia descrita no Compendium TO-4A é empregada correntemente em 
laboratórios por todos os EUA. A metodologia de amostragem foi formulada tendo em mente 
satisfazer as necessidades de amostragem de pesticida comum e PCB no ar ambiente 
 
1.4 O Compendium Método 4A foi originalmente publicado em 1989 (1). Atualizações 
adicionais do protocolo de amostragem foram publicadas como parte do Compendium Método 
TO-13 (2). O método foi ainda modificado para aplicações em ar interior em 1990 (3). Num esforço 
para manter o método consistente com a tecnologia atual, o Compendium 4A incorporou os 
procedimentos de amostragem e análise do Método ASTM D4861-94 (4) e é publicado aqui como 
Compendium Método 4A. 
 
 
2. Resumo do Método 
 
2.1 Um amostrador de grande volume (~227 L/min)* é usado para coletar pesticidas comuns e 
PCBs num cartucho sorvente contendo EPU (“PUF” em inglês). As partículas em suspensão no ar 
podem também são coletadas, mas a eficiência da amostragem não é conhecida. (5). O 
amostrador é operado por 24 horas, após o qual o sorvente é levado para análise no laboratório.  
 
2.2 Pesticidas e PCBs são extraídos do cartucho sorvente com 10 % de éter dietílico em 
hexano e determinado por cromatografia gasosa acoplada a um detector de captura de elétrons 
(DCE [“ECD” em inglês]), um detector nitrogênio-fósforo (DNF [“NPD” em inglês]), um detector 
fotométrico de chama (DFC [“FPD” em inglês]), um detector de condutividade eletrolítica Hall 
(DCEH [“HECD” em inglês]) ou um espectrômetro de massa (EM [“MS” em inglês]). Para 
pesticidas comuns, pode ser preferível um cromatógrafo líquido de alta performance (CLAD 
[“HPLC” em inglês]) acoplado a um detector ultravioleta (UV) ou detector eletroquímico. 
 
2.3 As interferências resultantes da análise tendo tempos de retenção similares durante a 
análise com CG são resolvidos pela melhoria da resolução ou da separação, tais como  a troca de 
coluna cromatográfica ou parâmetros de operação ou por fracionamento da amostra por 
cromatografia em coluna. 
 
3. Significação 
 
3.1 A utilização de pesticida e a distribuição ambiental são comuns em áreas rurais e urbanas 
nos EUA. A aplicação de pesticidas pode causar efeitos adversos à saúde humana, pela contami- 

 
*NT: A Energética considera um amostrador trabalhando na faixa de 200 a 300 L/min como um amostrador de médio 

volume (AMV) e não de grande volume (AGV)
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nação do solo, da água, do ar, das plantas e da vida animal. Os PCBs são menos vastamente 
utilizados, devido à extensiva restrição colocada no fabricante. Entretanto, a exposição humana 
aos PCBs continua sendo um problema por causa de sua presença em vários produtos elétricos 
 
3.2 Muitos pesticidas e PCBs exibem efeitos bioacumulativos e crônicos à saúde; portanto, o 
monitoramento da presença destes compostos no ar ambiente é de grande importância. 
 
3.3 Os níveis relativamente baixos de tais compostos no ambiente requer o uso de técnicas de 
amostragem de grande volume a fim de que se possa adquirir amostras suficientemente grandes 
para as análises. Entretanto, a volatilidade destes compostos dificulta a coleta eficiente no meio 
filtrante. Consequentemente, o Compendium Método TO-4A utiliza um filtro e um cartucho de 
backup com espuma de poliuretano, os quais ensejam coleta eficiente da maioria dos pesticidas 
comuns, de PCBs e de muitos outros orgânicos dentro da mesma faixa de volatilidade. 
 
3.4 Além disso, as modificações deste método têm sido aplicadas com muito sucesso nas 
medições de pesticidas comuns e PCBs em ar interior (3) e no monitoramento da exposição 
respiratória pessoal. 
 
 
4. Documentos Aplicáveis 
 
4.1 Padrões ASTM 

 D1356 Definição de termos relacionados com a amostragem e análise atmosférica 
 D4861-94 Prática Padrão para Amostragem e Análise de Pesticidas e Bifenilas 

Policloradas no Ar 
 E260 Prática Recomendada para Procedimentos Gerais de Cromatografia a Gás 
 E355 Prática para Termos e Relações em Cromatografia a Gás 
 D3686 Prática para Amostragem de Atmosferas para Coletar Vapores de Compostos 

Orgânicos (Método de Adsorção com Tubo de Carvão Ativado) 
 D3687 Prática para Análise de Vapores de Compostos Orgânicos Coletados por Adsorção 

por Tubo de Carvão Ativado 
 D4185 Prática para a Medição de Metais em Atmosferas em Locais de Trabalho por 

Espectrometria por Absorção Atômica 
 
4.2 Documentos da EPA 
 

 Compêndio de Métodos para a Determinação de Compostos Orgânicos Tóxicos no Ar 
Ambiente: Método TO-10, Segundo Suplemento, Agência de Proteção Ambiental dos EUA, 
EPA 600/4-89-018, Março 1989. 

 Manual de Métodos Analíticos para a Determinação de Pesticidas em Humanos e Padrões 
Ambientais, Agência de Proteção Ambiental dos EUA, EPA 600/8-80-038, Junho 1980. 

 Compêndio de Métodos para a Determinação de Poluentes Atmosféricos no Ar Interior: 
Método IP-8, Agência de Proteção Ambiental dos EUA, EPA 600/4-90-010, Maio 1990. 

 
4.3 Outros Documentos  
 

 Código de Regulamentos Federais (“CFR” em inglês), Título 40, Parte 136, Método 604 
 
5. Definições 
 
[Nota: As definições usadas neste documento e em quaisquer procedimentos de operação padrão 
(SOPs em inglês) preparados para usuários devem ser consistentes com o D1356, E260 e E355 
da ASTM. Todas as abreviações e símbolos são definidos neste documento no ponto de 
utilização]. 
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5.1 Eficiência de Amostragem (EA [“SE” em inglês]) – habilidade do meio de amostragem 
de reter analitos de interesse. A percentagem do analito de interesse coletado e retido pelo meio 
de amostragem quando é introduzido como vapor no ar ou nitrogênio no amostrador de ar, e o 
amostrador é operado em condições normais por um período de tempo igual a ou maior que o 
exigido para o uso pretendido, é indicado por %EA. 
 
5.2 Eficiência de Retenção (ER [“RE” em inglês]) – habilidade do meio de amostragem de 
reter um composto spike adicionado a ele em solução líquida. 
 
5.3 Tempo de Retenção (TR [“RT” em inglês) – tempo para eluir um determinado composto 
químico de uma coluna cromatográfica, para uma determinada vazão do gás portador, medido a 
partir do momento em que o composto químico é injetado na corrente gasosa até que surja no 
detector. 
  
5.4 Tempo de Retenção Relativa (TRR [“RRT” em inglês]) – uma taxa de TRs para dois 
compostos químicos para a mesma coluna cromatográfica e vazão do gás portador, onde o 
denominador representa  um composto químico de referência. 
 
5.5 Limite de Detecção do Método (LDM [“MDL” em inglês]) – a concentração mínima de 
uma substância que pode ser medida e relatada com confiança e cujo valor esteja acima de zero. 
 
5.6 Dispositivo Kuderna-Danish – o dispositivo Kuderna-Danish (K-D) é um sistema para 
concentrar materiais dissolvidos em solventes voláteis. 
 
5.7 EM-MMI (“MS-SIM” em inglês) – o cromatógrafo a gás (CG) é acoplado a um 
espectrômetro de massa (EM) onde o instrumento é programado para coletar dados para somente 
os compostos alvos e desconsiderar todos os outros, operando assim no seleto modo de 
monitoramento de íons (MMI). Isso é realizado usando o MMI acoplado a discriminadores de 
tempo de retenção (TR). O procedimento de análise do MMI fornece os dados quantitativos. 
 
5.8 Sublimação – a passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado 
gasoso e de volta ao estado sólido, sem aparecer em nenhum momento no estado líquido. 
Também aplicada à conversão de sólido em vapor sem que o último retorne ao estado sólido, e a 
uma conversão direta da fase de vapor para o estado sólido. 
 
5.9 Padrão Surrogate – um composto químico (não esperado a ocorrer na amostra 
ambiental), adicionado a cada amostra, branco e amostra spike matriz  (“matrix spiked sample” em 
inglês) antes da extração e análise. A recuperação do padrão surrogate é usada para monitorar 
efeitos de matriz não usuais, erros grosseiros de processamento de amostra etc. A recuperação 
do surrogate é avaliada quanto à aceitação determinando-se se a concentração medida cai dentro 
de limites aceitáveis.  
 
 
6. Interferências 
 
6.1 Qualquer separação de misturas complexas de compostos químicos orgânicos por 
cromatografia a gás ou a líquido está sujeita a problemas de interferências sérios devido à 
coeluição de dois ou mais compostos. O uso de colunas de orifícios capilares ou micrométricos 
com resolução superior ou duas ou mais colunas de diferentes polaridades em geral eliminam 
estes problemas. Além disso, a seletividade pode ser melhorada ainda mais usando-se um EM 
operando no seleto modo de monitoramento de íons (MMI) como o detector da CG. Neste modo, 
os compostos coeluentes podem com frequência ser determinados. 
 
6.2 O DCE responde a uma grande variedade de compostos orgânicos. É provável que tais 
compostos sejam encontrados como interferências durante as análises por CG/DCE. Os 
detectores DNF, DFC e DCEH são elementos específicos, porém ficam ainda sujeitos a interferên- 



Pág. 4A-4 
 
cias. Os detectores UV para cromatógrafo a líquido de alto desempenho (CLAD [“HPLC” em 
inglês]) são quase universais, e o detector eletroquímico pode também responder a uma 
variedade de compostos químicos. As análises por espectrometria de massa geralmente fornecem 
identificação positiva de determinados compostos. 
 
6.3 Os PCBs e certos pesticidas comuns (por exemplo, clordano [“chlordane” em inglês]) são 
misturas complexas de compostos individuais que podem causar dificuldade na quantificação 
exata  de uma determinada formulação numa mistura de múltiplos componentes. Os PCBs podem 
interferir na determinação de pesticidas. 
 
6.4 A contaminação de vidraria e de aparelhos de amostragem com traços de pesticidas e 
PCBs pode ser uma fonte significativa de erros, particularmente a baixas concentrações de 
analitos. Recomenda-se atenção cuidadosa nos procedimentos de limpeza e manuseio durante 
todos os passos de amostragem e análise a fim de minimizar esta fonte de erro.  
 
6.5 As abordagens gerais listadas abaixo devem ser seguidas a fim de minimizar 
interferências. 
 

6.5.1 Compostos polares, incluindo certos pesticidas (por exemplo, classes 
organofosforados e carbamatos) podem ser removidos por cromatografia de coluna em alumina. A 
limpeza da alumina permite a análise dos pesticidas e PCBs mais comuns. 

6.5.2 PCBs podem ser separados de outros pesticidas comuns por cromatografia de 
coluna em ácido silícico (8,9). 

6.5.3 Muitos pesticidas podem ser fracionados em grupos por cromatografia de coluna 
em Florisil (9). 

 
 

7. Segurança 
 
7.1 A toxicidade ou carcinogenicidade de cada reagente utilizado neste método não foi ainda 
precisamente definida; no entanto, cada composto químico deve ser tratado como um risco 
potencial à saúde. Deste ponto de vista, a exposição a esses compostos químicos deve ser 
reduzida ao nível mais baixo possível por qualquer meio disponível. O laboratório é responsável 
pela manutenção de um arquivo atual de conscientização dos regulamentos da Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA) com respeito ao manuseio seguro dos compostos 
químicos especificados neste método. Um arquivo de referência de formulários de dados de 
manuseio de materiais deve permanecer disponível a todo o pessoal envolvido nas análises de 
compostos químicos. Mais referências à segurança no laboratório estão disponíveis e foram 
identificadas para análise (10-12). 
 
7.2 Os PCBs têm sido classificados como um conhecido ou suspeitado carcinógeno de 
humanos e mamíferos. Muitos dos outros pesticidas comuns foram classificados como 
carcinógenos. Deve-se ter muito cuidado ao trabalhar com estas substâncias. Este método não 
pretende cobrir todos os problemas de segurança associados com seu uso. É da responsabilidade 
de quem usar este método consultar e estabelecer práticas de saúde e segurança adequadas e 
determinar a aplicabilidade das limitações regulatórias antes do uso. O usuário deve estar bem 
familiarizado com os compostos químicos e as propriedades físicas das substâncias alvos.  
 
7.3 Trate todos os analitos alvos como carcinógenos. Compostos puros devem ser pesados 
numa Glove Box*. Amostras usadas e padrões não usados são rejeitos tóxicos e devem ser 
dispostos de acordo com as regras. Regularmente, verifique as bancadas e equipamentos com 
“luz negra” tendo a fluorescência como indicadora de contaminação.  
 
7.4 A eficiência de coleta para pesticidas comuns e PCBs tem sido demonstrada como maior 
que 95% para a configuração de amostragem descrita no método (filtro e adsorvente de backup). 
 
*NT: Para este caso, trata-se de uma câmara selada e com luvas acopladas para manipulação isolada das substâncias. 
Tem como objetivo evitar o contato do operador com a substância e contaminação do ambiente. 
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Portanto, nenhuma avaliação de recuperação no campo deverá ocorrer como parte deste 
procedimento. 

 
8. Aparelhagem 
 
[Nota: Este método foi desenvolvido usando o amostrador de semivoláteis PS-1 fornecido pela 
General Metal Works, Village of Cleves, OH, como guia. A EPA adquiriu experiência no uso do 
equipamento durante vários programas de monitoramento no campo durante os últimos anos. 
Equipamentos de outros fabricantes devem funcionar da mesma forma. Entretanto, podem ser 
necessárias modificações destes procedimentos caso seja escolhido um outro amostrador 
comercialmente disponível.] 
 
8.1 Amostragem 
 

8.1.1 Amostrador de grande volume (ver Figura 1). Capaz de puxar ar ambiente 
através do filtro/cartucho adsorvente a uma vazão de aproximadamente 0,225 m3-padrão/min, a 
fim de obter um volume total de amostra maior que 300 m3-padrão num período de 24 horas. 
Principais fabricantes (em 2011): 

 
 Tisch Evironmental, Village of Cleves, OH 
 Energética Ind. e Com. Ltda., Rio de janeiro, RJ* 

 
8.1.2 Módulo de amostragem (ver Figura 2).  Porta-filtro de metal (Parte 2) capaz de 

portar um filtro de partículas circular de 102 mm de diâmetro, suportado por uma tela de aço inox 
de 16 mesh, e se ligando a um cilindro de metal (Parte 1) capaz de portar um cartucho sorvente 
de vidro borossilicato, com 65 mm de diâmetro externo e 125 mm de comprimento, contendo EPU. 
O porta-filtro é equipado com juntas vedantes de material inerte (por exemplo, PTFE) colocada em 
ambos os lados do filtro. Da mesma forma, juntas maleáveis, inertes (por exemplo, de borracha 
silicone) são usadas para conferir estanqueidade em cada extremidade do cartucho sorvente de 
vidro. O cartucho sorvente de vidro é dotado de um ressalto circunferencial localizado 20 mm 
acima da extremidade inferior a fim de dar suporte a uma tela de aço inox que segura o sorvente. 
O cartucho sorvente de vidro se aloja na Parte 1, que é rosqueada na Parte 2 até que o cartucho 
sorvente fique vedado entre as juntas de silicone. Principais fabricantes: 

 
 Tisch Evironmental, Village of Cleves, OH 
 Energética Ind. e Com. Ltda., Rio de Janeiro, RJ* 
 
Uma unidade portátil, para o campo, foi desenvolvida pela EPA (ver Figura 3). 
 
8.1.3 Calibrador do amostrador de grande volume. Capaz de prover resistência ao 

fluxo em vários pontos de vazão para o amostrador de grande volume. Principais fabricantes: 
 
 Tisch Evironmental, Village of Cleves, OH 
 Energética Ind. e Com. Ltda., Rio de janeiro, RJ** 
 
8.1.4 Caixa de gelo. Para acomodar amostras a <4°C ou menos durante o transporte 

para o laboratório após a coleta. 
 
8.1.5 Formulários de registro. Para cada amostra, para registro do local, tempo de 

amostragem, duração da amostra, início da coleta e volume de ar amostrado. 
______________________________________________________________________________ 
*NT: O equipamento fabricado pela Energética funciona igualmente ao Amostrador PUF de origem norte-americana e é 
chamado de AMOTOX (Amostrador de Orgânicos Tóxicos). O AMOTOX funciona na faixa de vazão de 200 a 300 L/min 
e é, portanto, considerado pela empresa como um amostrador de médio volume (AMV). 
**NT: O calibrador fabricado pela Energética é do tipo orifício, tendo este um diâmetro menor que o do calibrador do 
AGV, a fim de manter compatibilidade com vazões na faixa de 200 a 300 L/min.
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8.2 Limpeza e Concentração da Amostra (ver Figura 4) 

 
8.2.1 Extrator Soxhlet (ver Figura 4a). Capaz de extrair filtro e cartuchos adsorventes 

(2,3” x 5” de comprimento), frasco de 1.000 mL e condensador. Melhor fornecedor. 
8.2.2 Sistema de forno de tubo de vidro pyrex. Para ativar a sílica-gel a 180°C sob 

purga de gás nitrogênio purificado, com capacidade de elevar a temperatura gradativamente. 
Melhor fornecedor. 

8.2.3 Vial de vidro. 40 mL. Melhor fonte. 
8.2.4 Frasco Erlenmeyer. 50 mL. Melhor fornecedor. 

 
[Nota: A reutilização de vidraria deve ser minimizada para evitar o risco de contaminação cruzada. 
Toda a vidraria utilizada, principalmente a vidraria reutilizada, deve ser limpada escrupulosamente 
tão logo que possível após uso. Enxágue a vidraria com o último solvente utilizado nela e então 
com acetona e hexano de alta pureza. Lave com água quente contendo detergente.  Enxágue 
com grande quantidade de água da torneira e várias porções de água destilada. Drene, seque e 
aqueça num forno de mufla a 400 °C por 4 horas. Vidraria volumétrica não deve ser aquecida num 
forno de mufla; ao invés, deve ser enxaguada com acetona e hexano de alta pureza. Após a 
vidraria estar seca e resfriada, enxágue-a com hexano e guarde-a invertida ou tampada com folha 
de alumínio enxaguado com solvente num ambiente limpo.] 
 

8.2.5 Luvas de algodão branco. Para manusear cartuchos e filtros. Melhor fornecedor. 
8.2.6 Minivials. 2 mL, vidro borossilicato, com reservatório cônico e tampas rosqueadas 

revestidas internamente com discos de silicone revestidos com PTFE e um porta-vial. Melhor 
fornecedor. 

8.2.7 Espátulas e colheres de aço inox revestidas de PTFE. Melhor fornecedor. 
8.2.8 Aparelho Kuderna-Danish (K-D) (ver Figura 4b). Frasco de evaporação de 500 

mL (Kontes K-570001-500 ou equivalente), tubos concentradores graduados de 10 mL (Kontes 
K570050-1025 ou equivalente) com rolhas de vidro esmerilhado e Coluna Snyder macro de 3 
bolas (Kontes K-570010500, K-50300-0121 e K-569001-219 ou equivalente). Melhor fornecedor. 

8.2.9 Coluna de adsorção para cromatografia de coluna (ver Figura 4c). 1 cm x 10 
cm, com stands. 

8.2.10 Glove Box. Para trabalho com padrões e reagentes extremamente tóxicos, com 
capela á prova de explosão para exaustão de gases de solventes, reagentes etc. 

8.2.11 Forno de vácuo. Sistema de forno de secagem a vácuo capaz de manter vácuo a 
240 torr (com descarga de nitrogênio) de um dia para o outro. 

8.2.12 Tubos concentradores e um dispositivo de evaporação de nitrogênio com 
vazão variável. Melhor fornecedor. 

8.2.13 Refrigerador de laboratório. Melhor fornecedor. 
8.2.14 Pérolas de vidro. Carboneto de silício de 10/40 mesh, extraído por solvente, ou 

equivalente. Melhor fornecedor. 
8.2.15 Banho d’água. Aquecido, com tampa de anel concêntrico, capaz de controle de 

temperatura de ± 5 ºC. Melhor fornecedor. 
8.2.16 Dispositivo de evaporação de nitrogênio. Melhor fornecedor. 
8.2.17 Lã de vidro. Grau de alta pureza. Melhor fornecedor. 

 
8.3 Análises de Amostras 

 
8.3.1 Cromatógrafo a gás (CG). O sistema de CG deve ser equipado com detector(es) 
adequado(s) e um forno de aquecimento controlado isotermicamente ou com programação de 
temperatura. Melhores limites de detecção podem ser obtidos com um CG equipado com um 
injetor de coluna de resfriamento ou sem split. 
8.3.2 Coluna de cromatograffia a gás. Como exemplo, DB-5, DB-17, DB-608 e         
DB-1701, de 4,6 mm x 25 cm, estão disponíveis no mercado. Outras colunas podem também 
fornecer resultados aceitáveis.  
8.3.3 Coluna CLAD (“HPLC” em inglês). Como exemplo, Zorbak SIL ou μBondpak      
C-18, de 4,6 mm x 25 cm. Outras colunas podem também fornecer resultados aceitáveis. 



Pág. 4A-7 
 

8.3.4 Micro seringas. Volume 5 μL ou outros tamanhos adequados. 
8.3.5 Balança. Balança Mettler ou equivalente. 
8.3.6 Todas as seringas, gases e outros suprimentos pertinentes necessários. Para 
operar o sistema CG/EM. 
8.3.7 Pipetas, micropipetas, seringas, buretas etc. Para realizar calibração e adicionar 
soluções spikes (“spiking solutions” em inglês) e diluir amostras, se necessário, incluindo 
seringas para a medição exata de volumes tais como 25 μL e 100 μL. 
 
 

9. Equipamentos e Materiais 
 
9.1 Materiais para Coleta de Amostras (ver Figura 5) 
 

9.1.1 Filtro de fibra de quartzo. Filtro de microfibra de quartzo, sem aglutinante, de    
102 mm, Whatman Inc., 6 Just Road, Fairfield, NJ 07004, filtro tipo QMA-4 

9.1.2 Tarugos de espuma de poliuretano EPU (ver Figura 5a). Tipo poliuretano 
(densidade 0,022 g/cm3), de material em manta com 3 polegadas de espessura. A EPU deve ser 
do tipo poliéter, usado em estofamento de móveis, travesseiros e colchões. Os cilindros (tarugos) 
de EPU devem ter diâmetros ligeiramente maiores que o diâmetro interno do cartucho. 
Fornecedores: New Star Environmental, 3293 Ashburton Chase NE, Roswell, GA; Energética Ind. 
e Com. Ltda., Rua Gravataí, 99, Rio de Janeiro; Tisch Environmentall Instruments Inc., Village of 
Cleves, OH; University Research Glassware, 116 S. Merrit Mill Road, Chapel Hill, NC; Supelco 
Park, Bellefonte, PA; e SKC Inc., 334 valley View Road, Eighty Four, PA. 

9.1.3 Tampa de PTFE (ver Figura 5a). Para o cartucho de amostras. Fornecedores: New 
Star Environmental, 3293 Ashburton Chase NE, Roswell, GA; Energética Ind. e Com. Ltda., Rua 
Gravataí, 99, Rio de Janeiro; Tisch Environmentall Instruments Inc., Village of Cleves, OH 

9.1.4 Recipientes de alumínio, para transporte de cartuchos de amostras. Para 
transporte de cartuchos de amostras. Fornecedores: New Star Environmental, 3293 Ashburton 
Chase NE, Roswell, GA; Energética Ind. e Com. Ltda., Rua Gravataí, 99, Rio de Janeiro; Tisch 
Environmentall Instruments Inc., Village of Cleves, OH. 

9.1.5 Cartucho de vidro para amostras (ver Figura 5a). Para a coleta de amostras. 
Fornecedores: New Star Environmental, 3293 Ashburton Chase NE, Roswell, GA; Energética Ind. 
e Com. Ltda., Rua Gravataí, 99, Rio de Janeiro; Tisch Environmentall Instruments Inc., Village of 
Cleves, OH 

9.1.6 Folha de alumínio. Melhor fornecedor. 
9.1.7 Hexano, grau reagente. Melhor fornecedor 
 

9.2 Extração e Concentração de Amostras 
 
9.2.1 Diclorometano. Grau cromatógrafo, destilado em vidro. Melhor fornecedor. 
9.2.2 Sulfato de sódio anidro (SSA). Granular (purificado por lavagem com cloreto de 

metileno seguido de aquecimento a 400 °C por 4 horas numa bandeja rasa). 
9.2.3 Cavacos de ebulição. Solvente extraído ou aquecido num forno de mufla a 450 °C 

por 2 horas, aproximadamente 10/40 mesh (carboneto de silício ou equivalente). 
9.2.4 Nitrogênio. Grau alta pureza. Melhor fornecedor. 
9.2.5 Éter. Grau cromatógrafo, destilado em vidro. Melhor fornecedor. 
9.2.6 Hexano. Grau cromatógrafo, destilado em vidro. Melhor fornecedor. 
9.2.7 Dibromobifenila. Grau cromatógrafo. Melhor fornecedor. Usado como padrão 

interno. 
9.2.8 Decafluorobifenila. Grau cromatógrafo. Melhor fornecedor. Usado como padrão 

interno. 
9.2.9 Lã de vidro. Silanizado, extraído com cloreto de metileno e hexano, e secado. 
9.2.10 Éter dietílico. Alta pureza, destilado em vidro. 
9.2.11 Hexano. Alta pureza, destilada em vidro. 
9.2.12 Sílica-gel. Alta pureza, tipo 60, mesh 70-230. 
9.2.13 Frasco evaporativo com fundo redondo. 500 mL, juntas 20/40. Melhor 

fornecedor. 
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9.2.14 Extratores soxhlet com capacidade. 500 mL, com condensadores de refluxo. 

Melhor fornecedor. 
9.2.15 Concentrador Kuderna-Danish. 500 mL, com colunas Snyder. Melhor fornecedor. 
9.2.16 Tubos concentradores graduados. 10 mL, com rolhas 19/22. Melhor fornecedor. 
9.2.17 Tubos concentradores graduados. 1 mL, com rolhas 14/20. Melhor fornecedor. 
9.2.18 Fita de fluorocarbono TFE. ½ polegada. Melhor fornecedor. 
9.2.19 Tubos para filtração. Tamanho 40 mm (diâmetro interno) x 80 mm. 
9.2.20 Vials de soro. 1 mL e 5 mL, munidos de tampas revestidas internamente  com 

fluorocarbono TFE. 
9.2.21 Pipeta Pasteur. 9 polegadas. Melhor fornecedor. 
9.2.22 Lã de vidro. Queimada a 500 °C. Melhor fornecedor. 
9.2.23 Alumina. Grau atividade IV, mesh 100/200. 
9.2.24 Coluna cromatográfica de vidro. 2 mm DI x 15 cm de comprimento 
9.2.25 Forno a vácuo. Conectado a aspirador de água. Melhor fornecedor. 
9.2.26 Matriz/molde. Melhor fornecedor. 
9.2.27 Caixa de gelo. Melhor fornecedor. 
9.2.28 Ácido silícico. Qualidade pesticida. Melhor fornecedor. 
9.2.29 Octacloronaftaleno (OCN). Grau pesquisa. Melhor fornecedor. 
9.2.30 Florisil. Qualidade pesticida. Melhor fornecedor. 
 

9.3 Análises de Amostras por CG/EM 
 
9.3.1 Cilindros de gás de hidrogênio, nitrogênio, argônio/metano e hélio. Ultra alta 

pureza. Melhor fornecedor. 
9.3.2 Ar de combustão. Ultra alta pureza. Melhor fornecedor. 
9.3.3 Ar zero. O ar zero pode ser obtido de um cilindro ou pode ser ar comprimido grau 

zero, purificado com Drierite ou sílica-gel e peneira molecular 5A ou carvão ativado, ou por 
remoção catalítica do ar ambiente. 

9.3.4 Tubos e conexões de aço inox grau cromatógrafo. Para interconexões. 
Fornecedor: Altech Applied Science, 2051 Waukegan Road, Deerfield, IL, ou equivalente. 

 
[Nota: Todos os materiais em contacto com a amostra, o analito ou os gases de suporte antes 

da análise devem ser de aço inox ou de outro metal inerte. Não use plástico ou tubos e conexões 
de PTFE.] 

 
 

10. Preparação do Cartucho de Amostragem EPU 
 
[Nota: Este método foi desenvolvido usando o cartucho de amostras PS-1 fornecido pela 

General Metal Works, Village of Cleves, OH como guia orientativo. A EPA angariou experiência no 
uso deste equipamento durante vários programas de monitoramento no campo realizados nos 
últimos vários anos.] 

 
10.1 Resumo do Método 

 
10.1.1 Esta parte do Compêndio Método TO-4A discute informações pertinentes 

relacionadas com a preparação e limpeza do filtro, adsorvente e cartucho filtro/adsorvente. As 
bateladas separadas de filtros e adsorventes são extraídas com um solvente apropriado.  

10.1.2 Pelo menos um cartucho EPU e um filtro de cada batelada, ou 10 por cento da 
batelada, o que for maior, devem ser testados e certificados como limpos antes de a batelada ser 
considerada apta para uso no campo. 

 
10.2 Preparação do Cartucho de Amostragem 

 
10.2.1 Ponha os filtros de quartzo Whatman QMA-4 numa estufa a 400 °C por 5 horas 

antes de usá-los.  
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10.2.2 Coloque os filtros num recipiente limpo para transporte para o campo ou antes de 
combiná-los com os cartuchos de vidro para certificação antes do desdobramento no campo. 

10.2.3 Os tarugos de EPU são tarugos cilíndricos com diâmetro de 6 cm cortados de 
mantas de 3 polegadas de espessura e devem ajustar-se, com ligeira compressão, nos cartuchos 
de vidro, suportados por uma tela (ver Figura 2). Durante o corte gire a matriz em alta rotação (por 
exemplo, numa furadeira de pressão) e continuamente lubrifique com água deionizada ou 
destilada. Tarugos de EPU pré-limpos podem ser obtidos nas muitas fontes comerciais 
identificadas na Seção 9.1.2. 

10.2.4 Para a limpeza inicial, coloque os tarugos de EPU num dispositivo Soxhlet e extraia 
com acetona por 16 horas a aproximadamente 4 ciclos por hora. Quando os cartuchos são 
reusados, use éter dietílico/hexano (10 % volume/volume [v/v]) como solvente de limpeza. 

 
[Nota: Um procedimento modificado de limpeza da EPU pode ser usado para remover 
componentes de interferência desconhecidos no branco EPU. Este método consiste em lavar 50 
vezes com tolueno, acetona e éter dietílico/hexano (5 a 10 % v/v), seguido de extração Soxhlet. A 
EPU extraída é colocada num forno a vácuo conectado a um aspirador de água e secada à 
temperatura ambiente por aproximadamente 2 a 4 horas (até que não se detecte nenhum odor de 
solvente). Alternativamente, ela pode ser secada à temperatura ambiente num contêiner vedado 
contendo nitrogênio (grau zero) circulando. Coloque o tarugo de EPU limpo num cartucho de 
amostragem de vidro, identificado, usando luvas e fórceps. Envolva o cartucho com folha de 
alumínio “rinsada” com hexano e coloque-o num jarro fechado com tampa revestida internamente 
com fluorocarbono TFE. O envolvimento com folha pode também ser marcado para identificação 
usando uma blunt probe (haste cega). O extrato do procedimento de extração Soxhlet de cada 
batelada deve ser analisado, para determinar a limpeza inicial antes da certificação.] 
 

10.2.5 Aloje uma tela (mesh 200/200) de aço inox ou níquel no fundo do cartucho de 
amostragem de vidro enxaguado com hexano a fim de reter os adsorventes EPU, como ilustrado 
na Figura 2. Usando luvas de poliéster, coloque a EPU (espessura de 2,5 cm e diâmetro de 6,5 
cm) extraída por Soxhlet e secada a vácuo no topo da tela no cartucho de amostragem de vidro. 

 
10.2.6 Envolva o cartucho de amostragem com folha de alumínio “rinsada” com hexano, 

feche com tampas de PTFE, coloque-o num recipiente de transporte, de alumínio, identificado e 
limpo, e vede-o com fita de PTFE. Analise pelo menos um tarugo de EPU de cada batelada de 
tarugos de EPU, usando o procedimento descrito na Seção 10.3, antes da batelada ser 
considerada apta para uso no campo. Um nível de branco de <10 ng/tarugo e filtro, para 
compostos componentes simples, é considerado como aceitável. Para misturas de componentes 
múltiplos (por exemplo, PCBs), o nível de branco deve ser <100 ng/tarugo e filtro. Os cartuchos 
são considerados limpos por até 30 dias a partir da data de certificação quando armazenados em 
seus recipientes selados. 

 
10.3 Procedimento para Certificação de Cartucho EPU 

 
10.3.1 Extraia um filtro e um cartucho adsorvente EPU por extração Soxhlet e concentre 

usando um evaporador Kuderna-Danish (K-D), para cada lote de filtros e cartuchos enviados para 
o campo.  

10.3.2 Monte o aparelho Soxhlet. Carregue o aparelho Soxhlet (ver Figura 4a) com 300 mL 
do solvente de extração (10 % [v/v] de éter dietílico/hexano) e deixe refluxar por 2 horas. Deixe o 
aparelho resfriar, desmonte-o e descarte o solvente de extração usado. Transfira o filtro e o 
cartucho de vidro EPU para o aparelho Soxhlet (o uso de um dedal de extração é opcional). 

 
[Nota: O filtro e conjunto adsorvente são extraídos juntos a fim de se alcançar os limites de 
detecção, assim minimizando custos e evitando interpretação errada dos dados. Análises 
separadas do filtro e da EPU não gerariam informação útil a respeito do estado físico da maioria 
dos pesticidas comuns e PCBs na ocasião da amostragem devido a perdas evaporativas do 
analito do filtro durante a amostragem.] 
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10.3.3 Adicione entre 300 e 350 mL de éter dietílico/hexano (10 por cento v/v) para o 

aparelho Soxhlet. Refluxe a amostra por 18 horas a uma taxa de pelo menos 3 ciclos por hora. 
Permita resfriamento, e então desmonte o aparelho. 

10.3.4 Monte o concentrador K-D (ver Figura 4b) ligando um tubo concentrador de 10 mL a 
um frasco evaporativo de 500 mL. 

10.3.5 Transfira o extrato derramando-o através de uma coluna de secagem contendo    
10 cm de sulfato de sódio granular anidro (ver Figura 4c) e colete o extrato no concentrador K-D. 
Enxágue o frasco Erlenmeyer e a coluna com 20 a 30 mL de éter dietílico/hexano 10%, 
completando a transferência quantitativa.  

10.3.6 Adicione pérolas de vidro limpas e conecte uma coluna Snyder de 3 bolas ao frasco 
evaporativo. Pré-umidifique a coluna Snyder, adicionando cerca de 1 mL do solvente de extração 
ao topo da coluna. Coloque o aparelho K-D num banho quente (50°C) de modo que o tubo 
concentrador fique parcialmente imerso na água quente, e toda a superfície redonda inferior do 
frasco seja banhada com vapor quente. Ajuste a posição vertical do aparelho e a temperatura da 
água conforme exigido para completar a concentração em uma hora. A uma taxa de destilação 
apropriada, as bolas da coluna trepidarão ativamente, porém as câmaras não se inundarão 
comsolvente condensado. Quando o volume aparente do líquido alcançar aproximadamente 5 mL, 
retire o aparelho K-D do banho d’água e permita-o drenar e resfriar por pelo menos 5 minutos. 
Remova a coluna Snyder e enxágue o frasco e sua junta inferior no tubo concentrador com 5 mL 
de hexano. Uma seringa de 5 mL é recomendada para esta operação. 
 
[Nota: O solvente pode ter que ser trocado por outro solvente a fim de satisfazer as exigências do 
procedimento analítico escolhido para os analitos alvos.] 
 

10.3.7 Concentre o extrato a 1 mL e analise de acordo com a Seção 13. 
10.3.8 Níveis aceitáveis de pesticidas comuns devem ser menores que 10 ng para cada 

par de filtro e conjunto adsorvente analisados. Para misturas de componentes múltiplos (por 
exemplo, PCBs), o nível do branco deve ser menor que 100 ng para cada par de filtro e 
adsorvente. Um vez certificados como limpos, os cartuchos podem ser enviados para o campo 
sem serem resfriados.  

 
 

11. Montagem, Calibração e Coleta usando um Sistema de Amostragem de Grande 
Volume 

 
[Nota: Este método foi desenvolvido usando um amostrador de semivoláteis PS-1, da General 
Metal Works, Village of Cleves, OH, como guia orientativo. Equipamentos de outros fabricantes 
devem funcionar da mesma maneira. Entretanto, modificações destes procedimentos poder ser 
necessárias caso um outro amostrador comercialmente disponível seja selecionado.] 
 
11.1 Descrição do Aparelho de Amostragem 
 
O sistema de amostragem inteiro é ilustrado na Figura 1. Este aparelho foi desenvolvido para 
operar de 0,114 a 0,285 m3-padrão/min e é usado pela EPA para amostragem de grande volume 
no ar ambiente. O texto do método apresenta a utilização deste aparelho. 
 
O módulo de amostragem (ver Figura 2) consiste em um filtro e um cartucho de amostragem de 
vidro contendo a EPU utilizada para concentrar pesticidas comuns e PCBs contidos no ar. Uma 
unidade portátil para o campo foi desenvolvida pela EPA (ver Figura 3). 
 
11.2 Calibração do Sistema de Amostragem 
 
Todo amostrador deve ser calibrado (1) quando novo, (2) após grandes reparos ou manutenção, 
(3) toda vez que uma auditoria apontar desvios de mais de 7% na curva de calibração, (4) 
antes/após cada evento de amostragem e (5) quando um meio de coleta de amostras, diferente 
do que foi utilizado na calibração original do amostrador, é utilizado para amostragem. 
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11.2.1 Calibração do padrão de transferência tipo orifício. Calibre o amostrador de 

grande volume modificado, no campo, usando um padrão de transferência de vazão tipo orifício 
previamente calibrado. Certifique o padrão de transferência tipo orifício no laboratório contra um 
medidor roots de deslocamento positivo (ver Figura 6). Uma vez certificado, a recertificação pode 
ser realizada com baixa frequência caso o orifício seja protegido contra danos. Recertifique o 
padrão de transferência tipo orifício uma vez por ano utilizando um conjunto de cinco placas de 
resistência.  

 
[Nota: O conjunto de cinco placas de resistência é usado para alterar a vazão através do orifício 
de modo que sejam obtidos vários pontos para a curva de calibração do orifício. O seguinte 
procedimento esboça os passos de calibração do padrão de transferência tipo orifício no 
laboratório.] 

 
11.2.1.1 Anote a temperatura ambiente (T1, em °C) e a pressão barométrica (Pb, em mmHg) 

no Formulário de Dados de Calibração do Orifício (ver Figura 7). Calcule a temperatura ambiente 
em K (temperatura absoluta) e anote-a no Formulário de Dados de Calibração do Orifício. 

 
T1 em K = 273 + T1 em °C 

 
11.2.1.2 Prepare o equipamento de calibração do orifício no laboratório conforme ilustrado 

na Figura 6. Verifique o nível de óleo do medidor roots antes de iniciar. Há três indicadores de 
nível de óleo, um na extremidade de plástico transparente e dois visores de vidro, um em cada 
extremidade da câmara de medição. 

11.2.1.3 Verifique se não há vazamentos pinçando as mangueiras de ambos os 
manômetros, bloqueando o orifício com fita celofane, ligando o motor de grande volume e 
anotando qualquer alteração na leitura do medidor roots. Caso a leitura do medidor se altere, é 
porque há vazamento no sistema. Elimine o vazamento antes de prosseguir. Caso a leitura do 
medidor roots permaneça constante, desligue o motor de grande volume, remova a fita celofane e 
tire as pinças das mangueiras de ambos os manômetros. 

11.2.1.4 Instale a placa de resistência n° 5* entre o orifício e a placa adaptadora. 
11.2.1.5 Gire os conectores das mangueiras dos manômetros uma volta no sento contrário 

dos ponteiros do relógio. Certifique-se que todos os conectores estejam abertos.  
11.2.1.6 Ajuste os pontos intermediários de ambos os manômetros, deslizando suas escalas 

móveis até que o ponto zero se nivele com os meniscos. Suavemente, sacuda ou dê batidas para 
remover quaisquer bolhas de ar e/ou líquido remanescente nos conectores das mangueiras (Caso 
seja necessário colocar mais líquido nos manômetros, remova os conectores a adicione água 
pura.) 

11.2.1.7 Ligue o motor de grande volume e deixe-o funcionar por 5 minutos a fim de amaciar 
as escovas do motor. Desligue o motor. Assegure-se que os manômetros estejam zerados. Ligue 
o motor de grande volume. 

11.2.1.8 Anote o tempo, em minutos, necessário para passar um volume conhecido de ar 
(aproximadamente 5,7 a 8,5 m3 de ar para cada placa de resistência) através do medidor roots 
usando o contador do medidor roots e um cronômetro. 

11.2.1.9 Anote as leituras de ambos os manômetros – do manômetro de coluna d’água do 
orifício (∆H) e do manômetro do medidor roots (∆P) - no Formulário de Dados de Calibração do 
Orifício (ver Figura 7). 

11.2.1.10 Desligue o motor de grande volume. 
11.2.1.11 Substitua a placa de resistência n° 5 pela placa de resistência n° 7. 
11.2.1.12 Repita as Seções 11.2.1.3 até 11.2.1.11. 
11.2.1.13 Repita para cada placa de resistência. Anote os resultados no Formulário de Dados 

de Calibração do Orifício (ver Figura 7). É necessário apenas um minuto para o aquecimento do 
motor. Certifique-se de apertar bem o orifício para evitar quaisquer vazamentos. Também verifique 
se não há rachaduras nas juntas. 
______________________________________________________________________________ 
*NT: O calibrador fabricado pela Energética contém também 5 placas de resistência ao fluxo, mas com 8, 9, 11, 13 e 14 

furos, cada furo com diâmetro menor do que o diâmetro dos furos das placas do calibrador de grande volume.
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[Nota: A colocação do orifício antes do medidor roots causa uma redução da pressão (abaixo da 
pressão atmosférica) na entrada do medidor roots, causando assim incorreção no volume medido. 
O volume medido no medidor roots deve ser corrigido.] 

 
12.2,1,14 Corrija os volumes medidos no Formulário de Dados de Calibração do Orifício: 
  

 
onde: Vp = volume padrão, m3-padrão 

Vm = volume real medido no medidor roots, m3 
Pa = pressão barométrica durante a calibração, mm Hg 
∆P = pressão diferencial na entrada do medidor de volume, mm Hg 
Pp = 760 mm Hg 
Tp = 273 + 25°C = 298 K 
Ta = temperatura ambiente durante a calibração, K 

 
12.2.1.15 Anote o volume padrão no Formulário de Dados de Calibração do Orifício 
12.2.1.16 A vazão padrão medida pelo medidor roots pode agora ser calculada usando a 

seguinte fórmula: 

 
onde: Qp = vazão volumétrica padrão, m3-padrão/min 
 Θ = tempo decorrido, min 
 

11.2.1.17 Anote a vazão padrão com aproximação de 0,01 m3-padrão/min 

12.2.1.18 Calcule e anote o valor de  para cada vazão padrão. 

12.2.1.19 Plote cada valor de  (eixo dos y) versus sua vazão padrão associada 

(eixo dos x) em papel milimetrado e trace uma curva que melhor se ajuste aos pontos plotados. 
 

[Nota: Este gráfico será usado no campo para determinar a vazão em condições padrão.] 
 
11.2.2 Calibração do Sistema de Amostragem de Grande Volume Utilizando o Padrão 

de Transferência do Orifício 
 
Para este procedimento de calibração, as seguintes condições são consideradas para o 

campo: 
 
 O amostrador é equipado com uma válvula para controlar a vazão de amostragem. 
 A vazão de amostragem é determinada medindo-se a pressão diferencial no orifício 

usando um manômetro Magnahelic*. 
 O amostrador é designado para operar a uma vazão volumétrica padronizada de         

0,225 m3/min, com uma faixa de vazão aceitável dentro de 10 por cento deste valor. 
 O padrão de transferência para a calibração de vazão é do tipo orifício. A vazão através do 

orifício é determinada pela perda de carga causada pelo orifício, medida usando-se um 
manômetro d’água em U ou equivalente. 

 O amostrador e o padrão de transferência do orifício são calibrados para unidades de 
vazão volumétrica padrão (m3-padrão por minuto). 

 
*NT: O AMOTOX Energética utiliza um manômetro de coluna d’água para medir a pressão diferencial, em vez de 

Magnahelic.
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 É usado um padrão de transferência do orifício com calibração rastreável ao NIST. 
 Um manômetro de água com tubo em U, ou equivalente, com uma faixa de 0 a 40 cm na 

escala e menor divisão de 1 mm, é usado para medir a pressão no padrão de transferência  
do orifício. 

 Um manômetro Magnahelic, ou equivalente, com faixa de 23 a 254 cm e uma divisão 
mínima de 5 cm na escala, deve ser usado para medir a pressão diferencial através do 
orifício do amostrador. 

 Um termômetro capaz de medir temperatura na faixa de 0 a 50 ºC com aproximação de      
± 1 °C, calibrado anualmente contra padrão reconhecido, é usado. 

 Um barômetro aneróide portátil (ou equivalente), capaz de medir pressão barométrica 
ambiente entre 500 e 800 m Hg, com aproximação de mm Hg, e calibrado anualmente 
contra um padrão reconhecido, é usado. 

 Ferramentas variadas, formulários de calibração ou livro de anotações e fita larga de 
bombeiro são disponibilizados. 

 
11.2.2.1 Prepare o sistema de calibração como ilustrado na Figura 8. Monitore o fluxo de ar 

através do sistema de amostragem com um conjunto Venturi/Magnahelic, como ilustrado na 
Figura 8. Audite o sistema de amostragem no campo uma vez por trimestre usando um padrão de 
transferência de vazão, conforme descrito no método de Amostragem de Grande Volume da EPA, 
constante no 40CFR 50. Realize uma calibração pontual antes e após cada coleta de amostra, 
usando os procedimentos descritos na Seção 11.2.3.  

11.2.2.2 Antes de dar início à calibração multipontual, coloque um cartucho de vidro vazio no 
cabeçote de amostragem e ligue o motor. Abra completamente a válvula de controle da vazão e 
ajuste o variador de voltagem* de modo que uma vazão correspondente a 110 por cento da vazão 
desejada (comumente entre 20 e 280 L/min) seja indicada no manômetro Magnahelic (baseado na 
curva de calibração multipontual previamente obtida). Permita ao motor aquecer-se por             
10 minutos e então ajuste a válvula de vazão até atingir a vazão desejada. Desligue o amostrador. 
Anote a temperatura e pressão ambientes no Formulário de Dados de Calibração no Campo (ver 
Figura 9). 

11.2.2.3 Coloque o padrão de transferência do orifício no cabeçote de amostragem e, com 
uma mangueira, conecte um manômetro ao espigão do padrão de transferência, como ilustrado 
na Figura 8. Alinhe bem os o-rings de retenção com o porta-filtro e aperte bem as três presilhas de 
aperto**. Com uma mangueira, conecte o padrão de transferência a um manômetro de coluna 
d’água. Acerte o nível do zero no manômetro ou Magnahelic. Engate o Magnahelic ao Venturi do 
amostrador utilizando os engates rápidos. Ajuste o zero (se necessário) usando o parafuso de 
ajuste do zero localizado na face do manômetro. 

11.2.2.4 Para verificação de vazamentos, bloqueie o orifício com um tampão de borracha, 
um fita larga ou outro meio adequado. Vede a entrada de pressão com uma tampa de borracha  
ou dispositivo similar. Ligue o amostrador. 

 
[Cuidado: Evite operar o amostrador por um tempo demasiadamente longo com o orifício 
bloqueado: Esta precaução reduzirá o risco de que o motor superaqueça devido à falta de ar de 
resfriamento. Tal superaquecimento pode encurtar a vida útil do motor.}  

 
11.2.2.5 Suavemente sacuda o padrão de transferência e observe se ouve um som de 

assovio, que pode indicar vazamento no sistema. Um sistema livre de vazamentos não produzirá 
uma resposta para cima na escala do Magnahelic do amostrador. Vazamentos são geralmente 
causados por juntas danificadas ou faltantes ou por rosqueamento mal feito ou não bem apertado. 
Todos os vazamentos devem ser eliminados antes de se proceder com a calibração. Quando se 
assegurar que o sistema está livre de vazamentos, desligue o amostrador e desbloqueie o orifício. 
Agora, remova o tampão ou tarugo de borracha do orifício do calibrador. 

 
*NT: No AMOTOX Energética a vazão é ajustada apenas por uma válvula de controle, associada a um tubo bypass de 
entrada de ar. Não há variac no AMOTOX. 
**NT: No AMOTOX, a placa adaptadora para o padrão de transferência e a moldura de aperto do filtro são fixadas e 
apertadas mediante quatro manípulos. 
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11.2.2.6 Gire a válvula de controle da vazão para a posição abertura total e ligue o 

amostrador. Ajuste a válvula de controle até que a leitura no Magnahelic atinja 70 polegadas   
(178 cm). Permita que as leituras do Magnahelic e do manômetro se estabilizem  e anote estes 
valores no Formulário de Dados de Calibração do Padrão de Transferência no Campo (ver Figura 
9). 

11.2.2.7 Anote a leitura do manômetro sob Y1 e a leitura do Magnahelic sob Y2 no 
Formulário de Dados de Calibração no Campo. Para a primeira leitura, o Magnahelic deve ainda 
está indicando 70 polegadas conforme dito acima. 

11.2.2.8 Ajuste o Magnahelic em 60 polegadas usando a válvula de controle da vazão do 
amostrador. Anote as leituras do manômetro (Y1) e do Magnahelic (Y2) no Formulário de Dados 
de Calibração no Campo (ver Figura 9). 

11.2.2.9 Repita os passos acima usando ajustes das leituras no Magnahelic em 50, 40, 30, 
20 e 10 polegadas.  

11.2.2.10 Gire o variador de voltagem à máxima potência, abra a válvula de controle da vazão 
e confirme se o Magnahelic indica pelo menos 100 polegadas. Desligue o amostrador e veja se o 
Magnahelic indique zero. 

11.2.2.11 Leia e anote os seguintes parâmetros no Formulário de Dados de Calibração no 
Campo: 

 
 Número serial do amostrador 
 Pressão barométrica ambiente e 
 Temperatura ambiente. 
 
11.2.2.12 Remova o cartucho de teste e substitua-o por um cartucho com amostra. 
11.2.2.13 Obtenha o certificado de Calibração do Orífício de Grande V0lume fornecido pelo 

fabricante 
11.2.2.14 Caso não sejam realizados pelo fabricante, calcule os valores para cada pressão 

estática do orifício do calibrador (Coluna 6, cm d’água) no certificado de calibração do fabricante 
usando a seguinte equação: 

 

 
onde Pa = pressão barométrica (mm Hg) no momento da calibração do fabricante, mm Hg 
 Ta = temperatura na hora da calibração, °C 
 

11.2.2.15 Realize uma análise de regressão linear usando os valores na Coluna 7 do 
Certificado de Calibração do Orifício de Grande Volume, fornecido pelo fabricante, para a Vazão 
(Qp) como valores de “X” e os valores calculados como valores de “Y”. Da relação, determine a 
correlação (CC1), intercepto (B1) e a inclinação (M1) para o Padrão de Transferência do Orifício. 

11.2.216 Anote estes valores no Formulário de Dados de Calibração no Campo (ver      
Figura 9). 

11.2.2.17 Usando os valores do Formulário de Dados de Calibração no Campo (ver Figura 9), 
calcule os valores do Manômetro do Orifício (Y3) para cada leitura no manômetro do orifício 
usando a seguinte equação: 

 
Cálculo de Y3 

 

 
11.2.2.18 Anote os valores obtidos na Coluna Y3 do Formulário de Dados de Calibração no 

Campo (ver Figura 9). 
11.2.2.19 Calcule os valores do Magnahelic do amostrador (Y4) usando a seguinte equação:  
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Cálculo de Y4 

 

 
11.2.2.20 Anote os valores obtidos na Coluna Y4 do Formulário de Dados de Calibração no 

Campo (ver Figura 9). 
11.2.2.21 Calcule a Vazão do Orifício (X1), em m3-padrão, usando a seguinte equação: 
,  

 
11.2.2.22 Anote os valores obtidos na Coluna X1, no Formulário de Dados de Calibração no 

Campo (ver Figura 9). 
11.2.2.23 Realize uma regressão linear dos valores na Coluna X1 (em termos de X) e os 

valores na Coluna Ya (em termos de Y). Anote o coeficiente de correlação (CC2), o intercepto 
(B2) e a inclinação (M2) no Formulário de Dados de Calibração no Campo. 

11.2.2.24 Usando a seguinte equação, calcule o ponto de ajuste (“set point” em inglês) para o 
manômetro a fim de representar uma vazão desejada. 

 
 

 
onde: 

Pa = pressão atmosférica esperada (Pb), mm Hg 
Ta = temperatura ambiente esperada (Ta), °C 
M2 = Inclinação da relação desenvolvida 
B2 = Intercepto da relação desenvolvida 
Tp = temperatura padrão , 25 ºC 
Pp = Pressão padrão, 760 mm Hg  
 

11.2.2.25 Durante o monitoramento, calcule a vazão a partir da leitura observada no 
Magnahelic usando as seguintes equações: 
 

 

 
onde: 
 Y5 = Leitura corrigida do Magnahelic 
 X2 = Vazão calculada instantânea, m3-padrão/min 
 

11.2.2.26 A relação na calibração de um amostrador entre o Padrão de Transferência do 
Orifício e a vazão através do amostrador é ilustrada na Figura 10.  

 
11.2.3 Auditoria de um ponto só do Amostrador de Grande Volume usando o Padrão 

de Transferência do Orifício, previamente calibrado 
 
As verificações de um ponto só da calibração são exigidas como segue: 
 
 Antes do início de cada período de 24 horas de amostragem. 
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 Após cada período de 24 horas de amostragem. A verificação de calibração pós-
amostragem pode servir como verificação pré-amostragem para o próximo período de 
amostragem contanto que o amostrador não seja deslocado. 

 Antes de amostragem após uma amostra ser deslocada. 
 
Para amostradores, realize uma verificação de calibração para a vazão operacional antes de cada 
amostragem de 24 horas e quando exigida conforme esboçado no programa de garantia da 
qualidade do usuário. A finalidade da verificação é rastrear a estabilidade de calibração do 
amostrador. Mantenha uma carta controle apresentando a diferença percentual entre as vazões 
indicadas e medidas pelo amostrador. Esta carta fornece uma referência rápida dos problemas de 
deriva da vazão do amostrador e é útil para se rastrear o desempenho do amostrador. Um livro de 
registro (“log book” em inglês) do amostrador ou um formulário de registro de dados pode ser 
usado para documentar informações de checagem de vazão.  
 
Nesta subseção o seguinte é considerado: 
 

 A vazão através do amostador é indicada pela pressão diferencial no orifício; 
 Os amostradores são designados para operar a uma vazão em condições reais de 0,226 

m3/min, com uma flutuação máxima de ± 10 % deste valor; 
 O padrão de transferência deve ser um dispositivo com orifício equipado com um 

adaptador para pressão. A pressão é medida usando-se um manômetro; e 
 A relação de calibração do padrão de transferência do orifício é em termos de vazão 

volumétrica padrão (Qp).  
 

11.2.3.1 Realize uma auditoria de vazão de um ponto único antes e após cada período de 
amostragem utilizando o Padrão de Transferência do Orifício (veja a Seção 11.2.1). 

11.2.3.2 Antes da auditoria de ponto único, coloque um cartucho de teste no cabeçote de 
amostragem e ligue o motor do amostrador. Abra totalmente a válvula de controle e ajuste o 
variador de voltagem de modo que uma vazão de amostragem, correspondendo a 110 % da 
vazão desejada (geralmente 0,19 a 0,28 m3/min), seja indicada no manômetro Magnahelic 
(baseado na curva de calibração mutipontual, previamente obtida). Permita que o motor se 
aqueça por 10 minutos e então ajuste a válvula de controle da vazão até atingir a vazão desejada. 
Desligue o amostrador. Anote a temperatura ambiente e a pressão barométrica no Formulário de 
Dados de Amostragem no Campo (ver Figura 11). 

11.2.3.3 Instale o padrão de transferência de vazão no cabeçote do amostrador. 
11.2.3.4 Com cuidado alinhe os anéis de retenção com o porta-filtro e mantenha-os 

apertando as três presilhas. Com uma mangueira, conecte o padrão de transferência de vazão ao 
manômetro. 

11.2.3.5 Com uma mangueira, ligue um terminal ao espigão do padrão de transferência. 
Deixe o outro terminal do manômetro aberto para a atmosfera;  

11.2.3.6 Ajuste o ponto intermediário do manômetro deslizando a escala móvel até que o 
ponto zero corresponda aos meniscos d’água. Suavemente sacuda ou dê tapinhas para remover 
qualquer bolha de ar e/ou líquido remanescente nos conectores da mangueira. Caso seja 
necessário mais líquido, remova o conector da mangueira e adicione água limpa.  

11.2.3.7 Ligue o motor do amostrador e deixe-o funcionar por 5 minutos. 
11.2.3.8 Anote a pressão diferencial indicada, ∆H, em polegadas d’água, no Formulário de 

Dados de Amostragem no Campo. Certifique-se que o ∆H tenha se mantido estável. 
11.2.3.9 Anote a leitura no manômetro Magnahelic, em polegadas d’água, no Formulário de 

Dados de Amostragem no Campo. Certifique-se que o ∆H tenha se mantido estável. 
11.2.3.10 Usando a curva do Padrão de Transferência do Orifício, previamente estabelecida, 

calcule QXS (ver Seção 11.2.2.23). 
11.2.3.11 Esta vazão deve estar dentro de ± 10 por cento do ponto de ajuste (PA), 

normalmente 0,226 m3/min. Se não, realize uma calibração multipontual do amostrador. 
11.2.3.12 Remova o padrão de transferência de vazão  e o cartucho adsorvente de teste. 
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11.3 Coleta de Amostras 

 
11.3.1 Requisitos Gerais 
 
11.3.1.1 O amostrador deve ser instalado numa área desobstruída, pelo menos a 2 metros 

de qualquer obstáculo ao fluxo de ar. A mangueira de exaustão deve ficar esticada  na direção 
barlavento  do vento a fim de evitar reciclagem de ar para o cabeçote do amostrador. 

11.3.1.2 Toda a limpeza e colocação e retirada do módulo deve ser conduzida num 
ambiente controlado, a fim de minimizar qualquer risco de contaminação potencial. 

11.3.2.3 Quando um amostrador novo é utilizado ou quando usar o amostrador num local 
diferente, todas as áreas de contacto com amostras devem ser limpadas. Utilize enxágues triplos 
de reagente grau hexano contido em frascos de PTFE. Permita que o solvente evapore antes de 
inserir os módulos EPU.  

 
11.3.2 Preparação do Cartucho para Amostragem 
 
11.3.2.1 Desacople a câmara inferior do cabeçote limpo. Utilizando luvas descartáveis, 

limpas, livres de fiapos, ou luvas cirúrgicas livres de poeira, remova um módulo adsorvente de 
vidro limpo de seu recipiente de transporte. Remova as tampas de PTFE. Reponha as tampas no 
recipiente de amostras  para serem usadas novamente após a amostra ter sido coletada. 

11.3.2.2 Insira o módulo de vidro na câmara inferior e, com aperto, acople novamente a 
câmara inferior no módulo. 

11.3.2.3 Usando fórceps com pontas de PTFE, limpos (“rinsado” com hexano), 
cuidadosamente coloque um filtro de fibra de vidro, limpo e previamente condicionado, em cima 
do porta-filtro e mantenha-o no lugar apertando com presilhas o anel do porta-filtro sobre o filtro. 
Coloque a cobertura protetora de alumínio no topo do cabeçote do cartucho. Aperte as três 
presilhas. Certifique-se que todas as conexões do módulo estejam montadas e bem apertadas. 
Coloque um pedaço pequeno de folha de alumínio na junta esférica do cartucho de amostras a fim 
de proteger contra difusão de retorno de semivoláteis no cartucho durante o transporte para o 
local de amostragem. 

 
[Nota: Não fazer assim pode resultar em vazamentos de fluxo de ar em locais pobremente 
vedados, o que poderia afetar a representatividade da amostra.] 
 

11.3.2.4 Obtenha uma sacola de transporte para levar para o amostrador. 
 
11.3.3 Coleta 
 
11.3.3.1 Após o sistema de amostragem ter sido montado, realize uma verificação de vazão 

de um único ponto conforme descrito na Seção 11.2.3. 
11.3.3.2 Com o módulo de amostras vazio, removido do amostrador, enxágue todas as 

áreas de contacto com amostras usando hexano grau reagente numa pisseta de PTFE. Permita 
que o hexano se evapore do módulo antes de inserir a amostra. 

11.3.3.3 Com o cartucho de amostras removido do amostrador e a válvula de controle da 
vazão aberta completamente, ligue o motor e deixe-o funcionar por aproximadamente 5 minutos. 

11.3.3.4 Insira um cartucho de amostras de teste carregado com o mesmo tipo de filtro e 
EPU a serem usados na coleta. 

11.3.3.5 Ligue o amostrador e ajuste a válvula de controle da vazão para a vazão desejada 
como indicado pela leitura no manômetro Magnahelic, determinado na seção 11.2.2.24. Uma vez 
ajustada a vazão adequadamente, tome extremo cuidado para não alterá-la inadvertidamente. 

11.3.3.6 Desligue o amostrador e remova o cartucho de teste. O amostrador está agora 
pronto para funcionamento no campo. 

11.3.3.7 Verifique a leitura do zero no Magnahelic do amostrador. Anote a temperatura 
ambiente, a pressão barométrica, a leitura do horâmetro, o número de série do amostrador, o 
número do filtro e o número do cartucho EPU no Formulário de Dados de Amostragem no Campo 
(ver Figura 11). Insira o cartucho carregado no amostrador. 
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11.3.3.8 Coloque o variador de voltagem e a válvula de controle de vazão nos valores 

estabelecido usados na Seção 11.2.3, e a chave liga-desliga. Ligue o horâmetro e anote a hora 
inicial. Ajuste a vazão (no Magnahelic), se necessário, usando a válvula de controle de vazão. 

11.3.3.9 Anote a leitura do Magnahelic a cada 6 horas durante o período de amostragem. 
Use os fatores de calibração (ver Seção 11.2.2.24) para calcular a vazão desejada. . Anote a 
temperatura ambiente, pressão barométrica e a leitura do Magnahelic no início e durante a 
amostragem. 

 
11.3.4 Recolhimento da Amostra 
 
11.3.4.1 No fim do desejado período de amostragem, desligue o amostrador. 

Cuidadosamente remova o cabeçote de amostragem contendo o filtro e o cartucho adsorvente. 
Coloque a placa protetora sobre o filtro para proteger o cartucho durante transporte para a área de 
recolhimento limpa. Também, coloque um pedaço de folha de alumínio em torno do fundo do 
cabeçote adsorvente do amostrador. 

11.3.4.2 Usando um orifício de calibração, realize uma verificação final da vazão calculada 
do amostrador, como descrito na Seção 11.2.3. Caso a calibração desvie em mais de 10 % da 
leitura inicial, marque como suspeitos os dados da vazão para aquela amostra e inspecione e/ou 
remova de serviço. Anote os resultados no Formulário de Dados de Amostragem no Campo, 
Figura 11. 

11.3.4.3 Transporte o cabeçote do amostrador para uma área de recuperação limpa. 
11.3.4.4 Usando luvas cirúrgicas de náilon, descartáveis, livres de fiapos, ou livre de poeira, 

remova o cartucho EPU da câmara inferior do módulo e ponha-o numa folha de alumínio retida na 
qual a amostra foi originalmente embrulhada. 

11.3.4.5 Cuidadosamente, remova o filtro de fibra de vidro da câmara superior usando 
fórceps limpo com ponta de PTFE.  

11.3.4.6 Dobre o filtro pela metade (com o lado da amostra para dentro) e coloque-o no 
cartucho de vidro por cima da EPU. 

11.3.4.7 Envolva as amostras combinadas com a folha de alumínio original “rinsada” com 
hexano, coloque-as no seu recipiente de amostra original e feche este com a tampa de PTFE (ver 
Figura 5b). Preencha uma etiqueta de amostra e afixe-a no recipiente de alumínio de transporte.   

11.3.4.8 Cadeias de custódia devem ser mantidas para todas as amostras. Guarde os 
recipientes em gelo seco e proteja-os da luz UV a fim de evitar fotodecomposição dos analitos 
coletados. Caso o intervalo de tempo entre a coleta da amostra e a análise no laboratório exceda 
24 horas, refrigere-a a 4 ° C. 

11.3.4.9 Retorne pelo menos um branco do filtro/EPU do campo para o laboratório com cada 
grupo de amostras. Trate o branco do campo exatamente como uma amostra, exceto que nenhum 
ar é puxado através do conjunto filtro/cartucho adsorvente. 

11.3.4.10 Envie e mantenha as amostras do campo resfriadas (< 4 °C). A extração deve ser 
realizada dentro de sete dias após a amostragem e a análise, 40 dias após a extração. 

 
 
12. Procedimento de extração da amostra 

 
[Nota: A extração da amostra deve ser realizada sob uma coifa adequadamente ventilada] 
 
 

12.1 Extração da Amostra 
 

12.1.1 Todas as amostras devem ser extraídas dentro de uma semana após a coleta. 
Todas as amostras devem ser estocadas a < 4 °C até que sejam extraídas.  

12.1.2 Toda a vidraria deve ser lavada com um detergente apropriado; “rinsada” com água 
deionizada, acetona e hexano; “rinsada” novamente com água deionizada; e queimada num forno 
(500 °C).  
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12.1.3 Prepare uma solução spike para a determinação da eficiênca de extração. A 

solução spike deve conter um ou mais surrogates que tenham estruturas químicas  e propriedades 
semelhantes às dos analitos de interesse. Octocloronaftaleno (OCN) e dibutilclorendato têm sido 
utilizados como surrogates para a determinação de pesticidas organoclorados por CG com um 
DCE. Tetracloro-m-xileno e decaclorobifenila podem também ser usados juntos para assegurar a 
recuperação de compostos de eluição precoces e tardios. Para pesticidas organofosfatados 
tributilfosfato e trifenilfosfato devem ser usados como surrogates. A solução surrogate deve ser 
preparada de modo que a adição de 100 μL no tarugo EPU resulte num extrato contendo um 
composto surrogate na extremidade alta da faixa de calibração do instrumento. Como exemplo, a 
solução spike para OCN é preparada pela dissolução de 10 mg de OCN em 10 mL de acetona   
10 % em n-hexano, seguido pela diluição serial com n-hexano para conseguir um solução spike 
final de OCN de 1 μg/mL. 

 
[Nota: Use as recuperações dos compostos surrogates para monitorar os efeitos de matriz 

não usuais e erros grosseiros de processamento de amostras. Avalie a aceitação da recuperação 
de surrogate determinando se a concentração medida cai dentro dos limites de aceitação de 60 a 
120 %.]  

 
12.1.4 A solução de extração (éter dietílico/hexano 10%) é preparada misturando 1800 mL 

de hexano recém aberto e 200 mL de éter dietílico recém aberto (preservado com etanol) num 
frasco. 

12.1.5 Toda a vidraria limpa, fórceps e outros equipamentos a serem utilizados devem ser 
“rinsados” com éter dietílico/hexano 10% e colocado numa folha de alumínio “rinsada” (éter 
dietílico/hexano 10%) até serem utilizados. As torres de condensação devem também ser 
“rinsadas” com éter dietílico/hexano 10 %. Então adicione 700 mL de éter dietílico/hexano 10% a 
um frasco de fundo redondo de 1000 mL e adicione até três grânulos para ebulição/pérola de vidro 
(“boiling granules” em inglês). 

12.1.6 Usando luvas de algodão pré-limpas (por exemplo, com éter dietílico/hexano 10% 
extraída em Soxhlet), o filtro/cartucho EPU é removido do recipiente vedado, a EPU é removida do 
cartucho de vidro e o filtro/EPU juntos são colocados num extrator Soxhlet de 300 mL usando 
fórceps pré-enxaguado. 

12.1.7 Antes de iniciar a extração, adicione 100 μL de solução de OCN diretamente em 
cima do tarugo de EPU. 

 
[Nota: Incorporar uma concentração conhecida de solução na amostra enseja uma verificação 

de garantia da qualidade para se determinar a eficiência de recuperação da extração e de 
processos analíticos.]  

 
12.1.8 Conecte o extrator Soxhlet ao frasco de fervura de 1000 mL e ao condensador. 

Umedeça as juntas de vidro com dietil éter/hexano 10% para assegurar uma boa vedação entre 
as conexões. Se necessário, o tarugo de EPU pode ser ajustado com fórceps de modo a ficar bem 
encaixado ao longo do sifão. O procedimento acima deve ser seguido para todas as amostras 
com a inclusão de uma amostra de controle do branco. 

12.1.9 O fluxo de água para as torres de condensação do conjunto de extração Soxhlet 
deve ser verificado e a unidade de aquecimento ligada. Enquanto as amostras fervem, o extrator 
Soxhlet deve ser inspecionado, assegurando-se que esteja enchendo e sifonando de maneira 
adequada (4 a 6 ciclos por hora). As amostras devem circular por pelo menos 16 horas. 

12.1.10 No fim do processo de extração (mínimo de 16 horas), a unidade de aquecimento é 
desligada e a amostra é resfriada à temperatura ambiente 

12.1.11 Os extratos são então concentrados a 5 mL usando um aparelho Kuderna-Danish 
(K-D). O K-D é preparado e montado com tubos concentradores, e então “rinsado”. A extremidade 
inferior do tubo de filtro é recheada com lã de vidro e preenchida com sulfato de sódio a uma 
profundidade de 40 mm. O tubo de filtração é então colocado no gargalo do K-D. Os extratores 
Soxhlet e os frascos de fervura são cuidadosamente removidos das torres de condensação e o 
solvente remanescente é drenado em cada frasco de fervura. O extrato da amostra é 
cuidadosamente escorrido, através do tubo de filtro, para o K-D. Cada frasco de fervura  
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é “rinsado” três vezes agitando o hexano ao longo dos lados. Uma vez drenada a amostra, o tubo 
de vidro é “rinsado” com hexano. Cada coluna Snyder é acoplada ao K-D e “rinsada”, 
umudecendo-se a junta, para que fique bem vedada. Todo o aparelho K-D é colocado num banho 
de vapor e a amostra é evaporada a aproximadamente 5 mL. 

 
[Nota: Não deixe que as amostras evaporem até a secura.] 

 
Remova a amostra do banho de vapor, “rinse” a coluna de Snyder com um mínimo de hexano e 
deixe que se resfrie. Ajuste o volume da amostra a 10 mL num tubo concentrador, tampe com 
uma rolha de vidro e vede com fita fluorcarbono TFE. Alternativamente, a amostra pode ser 
quantitativamente transferida (com enxágue do tubo concentrador) para vials pré-graduados e 
levada até o volume final. Os extratos concentrados são armazenados a < 4 °C até que sejam 
analisados. A análise deve ocorrer não mais que 40 dias após a extração da amostra.  
 
 
12.2 Limpeza da Amostra 
 

12.2.1 Caso sejam procurados apenas compostos polares, um procedimento de limpeza 
com alumina é apropriado. Antes da limpeza, o extrato da amostra é cuidadosamente reduzido a  
1 mL, usando um fluxo suave de nitrogênio puro. 

12.2.2 Uma coluna cromatográfica de vidro (DI de 2 mm x 15 cm de comprimento)  é 
recheada com alumina (7), grau atividade IV, e enxaguada com aproximadamente 20 mL de        
n-hexano. O extrato concentrado da amostra é colocado na coluna e eluído com 10 mL de           
n-hexano a uma vazão de 0,5 mL/min. O volume eluído é ajustado a exatamente 10 mL e 
analisado conforme a Seção 13. 

12.2.3 Se ambos os PCBs e os pesticidas comuns são pesquisados, podem ser 
necessários procedimentos alternativos de limpeza (8,9) (por exemplo, ácido silícico). 

12.2.4 Finalmente, uma separação de classe e uma especificidade melhorada podem ser 
conseguidas por limpeza por coluna e separação em Florisil. 

 
 

13. Procedimento Analítico 
 

13.1 Análise de Pesticidas Organoclorados por Cromatografia a Gás Capilar com Detector 
por Captura de Elétrons (CG/DCE) 
 
[Nota: Pesticidas organoclorados, PCBs e muitos pesticidas não clorados respondem à detecção 
por captura de elétrons (ver Tabela 1). A maioria destes compostos pode ser analisada a 
concentrações de 1 a 50 ng/mL por CG/DCE. O seguinte procedimento é apropriado. Métodos de 
amostragem e análises usados para determinar pesticidas e PCBs coletado no ar usando uma 
modificação desta metodologia têm sido publicados (14-22).] 
 

13.1.1 Selecione a coluna CG (por exemplo, coluna DB de 0,3 mm por 30 m) e condições 
de CG apropriadas para separar os analitos alvos. Parâmetros de operação típicos para esta 
coluna com injeção sem split são: hélio grau cromatografia como condutor a uma vazão de 1 a     
2 mL/min e uma pressão de carga na coluna  de 7 a 9 psi (48 a 60 kPa), temperatura de injeção a 
250 °C, temperatura de detecção a 350 °C, temperatura inicial do forno de 50 °C, mantida por 20 
min, incrementada a 15 °C/min até 150 °C por 8 minutos, incrementada a 10 °C/min até 295 °C 
então mantida por 5 minutos; tempo de purga de 1,0 minuto. Um volume de injeção típico de 2 a  
3 μL. 

13.1.2 Retire o extrato da amostra do refrigerador e permita que aqueça à temperatura 
ambiente. 

13.1.3 Prepare solução padrão a partir de materiais de referência de pureza conhecida. 
Padrões analiticamente puros de pesticidas organoclorados e PCBs são encontrados em vários 
fornecedores comerciais. 
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13.1.4 Use as soluções padrão dos vários componentes de interesse para determinar os 

tempos de retenção relativos (TRR) a um padrão interno tal como o p,p’-DDE, aldrin ou 
octacloronaftaleno. Use injeções de 1 a 3 μL ou outros volumes apropriados.  

13.1.5 Determine a linearidade do detector injetando soluções padrão de três 
concentrações (quantidades) diferentes que englobem a faixa de análises. A calibração é 
considerada linear se o desvio padrão relativo (DPR) dos três fatores de resposta para os três 
padrões seja 20 % ou menor. 

13.1.6 Calibre o sistema com um mínimo de três níveis de padrões de calibração na faixa 
linear. O padrão baixo deve estar próximo do limite de detecção do método analítico. A calibração 
é considerada linear se o desvio padrão relativo (DPR) dos três fatores de resposta para os três 
padrões seja 20 % ou menor. A calibração inicial deve ser verificada pela análise de um padrão de 
uma fonte independente. É aceitável uma recuperação de 85 a 115 %. A curva de calibração 
inicial deve ser verificada no início de cada dia e após cada dez amostras, pela análise do padrão 
do ponto intermediário; é aceitável um DPR de 15 % ou menor para se continuar a usar a curva de 
calibração inicial. 

13.1.7 Injete 1 a 3 μL de extrato de amostra. Anote o volume injetado com aproximação de 
0,05 μL.  

13.1.8 Uma resposta típica de DCE para uma mistura de componentes pesticidas simples  
usando uma coluna capilar é ilustrada na Figura 12. Se a resposta (altura ou área de pico) 
exceder a faixa de calibração, dilua o extrato e reanalise. 

13.1.9 Quantifique as misturas de PCB comparando as alturas ou áreas totais dos picos 
do CG (mínimo de cinco) com os picos correspondentes no padrão de melhor ajuste. Use Aroclor 
1242 para as eluições precoces de PCBs e Aroclor 1254 ou Aroclor 1260, conforme apropriado, 
para as eluições tardias de PCBs. 

13.1.10 Se ambos os PCBs e pesticidas organoclorados estiverem presentes na mesma 
amostra, use separação cromatográfica por coluna em ácido silícico (8,9) antes das análises com 
o CG. 

13.1.11 Caso estejam presentes compostos polares, que interfiram com as análises com o 
CG/DCE, use limpeza cromatográfica ou alumina (7), grau atividade IV, de acordo com a Seção 
12.2. 

13.1.12 Para confirmação, utilize uma segunda coluna de CG, como, por exemplo, uma  
DB-608. Todos os procedimentos, exceto o de GC/EM, requerem uma segunda confirmação por 
coluna. 

13.1.13 Para uma melhor resolução, utilize uma coluna capilar, tal como uma com DI de 
0,25 mm x DB-5 de 30 m, com 0,25 μm de espessura. As seguintes condições são apropriadas: 

 
 Hélio a 1 mL/min como gás de arraste. 
 Programa de temperatura da coluna, 90°C (4 min)/16°C/min a 154°C/4°C/min a 270°C  
 Detector DCE de 63Ni a 350°C. 
 Gás de composição, nitrogênio, ou metano 5%/argônio 95% a 60 mL/min. 
 Injeção sem split, máximo 2 μL. 
 Temperatura do injetor, 20 °C. 
 
13.1.14 Separação de classe e especificidade melhorada podem ser obtidas por separação 

cromatográfica por coluna em Florisil (9). 
13.1.15 Um detector de condutividade eletrolítica Hall (DCEH), operado no modo redutivo, 

pode substituir o DCE para se obter especificidade melhorada. 
 
 

13.2 Análises de Pesticidas Organofosforados por Cromatografia a Gás Capilar com 
Detectores Fotométricos de Chama ou Nitrogênio-Fósforo (CG/DFC/DNF) 
 
[Nota: Pesticidas organofosforados respondem bem a detectores fotométricos de chama e de 
nitrogênio-fósforo (ionização por chama alcalina). A maioria destes compostos pode ser analisada  
em concentrações de 50 a 500 ng/mL utilizando qualquer um dos detectores.] 
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13.2.1 Procedimentos apresentados nas Seções 13.1.1 a 13.1.9 e Seções 13.1.13 a 

13.1.14 se aplicam, exceto para a seleção de surrogates.  
13.2.2 Use tributilfosfato, trifenilfosfato ou outro(s) compostos) apropriado(s) como 

surrogate(s) a fim de verificar a eficiênca de extração e para determinar TRRs. 
 
 

13.3 Análise de Pesticidas Carbamato e da Ureia por Cromatografia Gasosa Capilar com 
detector de Nitrogênio-Fósforo 

 
13.3.1 Trazina, carbamato e pesticidas de uréia podem ser determinados por CG capilar 

(fase estacionária DB-5, DB-17 ou DB-1701) usando detector de nitrogênio-fósforo ou EM-MMI 
com limites de detecção na faixa de 0,05 a 0,2 μL/mL. Procedimentos apresentados nas Seções 
13.1.1 a 13.1.9 e Seções 13.1.13 a 13.1.14 se aplicam, exceto para a seleção de surrogates, 
detector e gás de preparação (“make-up” em inglês). 

13.3.2 A degradação térmica pode ser minimizada reduzindo-se a temperatura de injeção 
para 220°C. Pode também ser usado o CLAD, mas os limites de detecção serão maiores (1 a       
5 μg/mL). 

13.3.3 Carbamatos N-metílicos podem ser determinado usando-se cromatografia a líquido 
de alto desempenho de fase reversa.(CLAD) (C-18) (Seção 13.4) e derivatização pós-coluna com 
o-fitaldeído e detecção por fluorescência (EPA Método 531). Limites de detecção de 0,01 a           
1 μg/mL podem ser alcançados. 

 
 

13.4 Análise de Piretróides e Pesticidas Carbamato, da Ureia e Fenólicos por Cromatografia 
Líquida de Alto Desempenho (CLAD) 
 
[Nota: Muitos pesticidas de carbamato, pesticidas de ureia, piretrinas, fenóis e outros pesticidas 
polares podem ser analisados por alto CLAD com detecção por UV com comprimento de onda fixo 
ou variável. Pode ser usada cromatografia de fase reversa ou de fase normal. Os limites de 
detecção são 0,2 a 10 μg/mL de extrato.] 
 

13.4.1 Selecione a coluna  do CLAD (por exemplo, Zorbax-SIL, DI de 46 mm x 25 cm, ou 
μ-Bondapak C18, 3,9 mm x 30 cm, ou equivalente). 

13.4.2 Selecione o sistema de solvente (por exemplo, misturas de metanol ou acetonitrila 
com água ou misturas de heptano ou hexano com isopropanol). 

13.4.3 Siga os procedimentos analíticos dados nas Seções 13.1.2 a 13.1.9. 
13.4.4 Caso haja interferentes, ajuste a composição do sistema de solvente do CLAD ou 

utilize limpeza da cromatografia de coluna com sílica-gel, alumina ou Florisil (9). 
13.4.5 Pode-se usar um detector eletroquímico para melhorar a sensibilidade para alguns 

carbonatos, uréias e fenólicos. Muito mais cuidado é necessário ao usar este detector, 
particularmente na remoção o oxigênio dissolvido da fase móvel e extratos de amostras. 

13.4.6 O clorofenol (di- até penta) pode ser analisado por CG/DCE ou CG/EM após a 
derivatização com pentafluorobenzilbrometo (EPA método 515). Tem-se mostrado que colunas 
DB-5 e DBJ-1701 (DI de 0,25 mm x 30 m) a 60 a 300 °C/4°C por minuto funcionam bem. 

 
13.5 Análise de Pesticidas e PCBs por Cromatografia com Detecção por Espectrometria 
de Massa (CG/EM) 

 
 
[Nota: Um espectrômetro de massas operando no modo de monitoramento de íon seletivo é 

útil para confirmação e identificação de pesticidas.] 
 
13.5.1 Um espectrômetro de massas operando no modo de monitoramento de íon seletivo 

(MMI) pode ser utilizado como um detector sensível para determinação multi-resíduo de uma 
vasta variedade de pesticidas. Hoje há espectrômetros de massas que fornecem limites de 
detecção comparáveis aos detectores de nitrogênio-fósforo e de captura de elétrons. 
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13.5.2 A maioria dos pesticidas mostrados na Tabela 1 tem sido determinada com sucesso  
por CG/EM-MMI. Os parâmetros de operação típicos do CG estão descritos na Seção 13.1.1. 

13.5.3 O espectrômetro de massas é tipicamente operado usando-se ionização (70 eV) de 
impacto de elétrons de íons positivos. Outros parâmetros instrumentais são específicos de cada 
instrumento.  

13.5.4 p-Terfenil-d14 é comumente usado como surrogate para análise com CG/EM. 
13.5.5 A quantificação é tipicamente realizada usando-se um método de padrão interno. 

1,4-Diclorobenzeno, naftaleno-d8, acenaftaleno-d10, criseno-d12 e perileno-d12 são comumente 
usados como padrões internos. Os procedimentos dados nas Seções 13.1.1 a 13.1.9 e nas 
Seções 13.1.13 a 13,1,14 se aplicam, exceto para a seleção de surrogates, detectores e gases de 
preparação.  

13.5.6 Consulte a ASTM Prática D 3687 para ver técnicas de injeção, determinação de 
tempos de retenção relativos e outros procedimentos pertinentes às análises com CG e CLAD. 

  
 

13.6 Concentração de Amostras 
 
13.6.1 Caso a concentração seja muito baixa para se detectar pelo procedimento analítico 

escolhido, o extrato pode ser concentrado para 1 mL ou 0,5 mL, controlando-se cuidadosamente a 
evaporação sob atmosfera inerte. Os seguintes procedimentos são apropriados. 

13.6.2 Coloque o tubo do concentrador K-D em banho-maria e evaporador analítico 
(descarga de nitrogênio). A temperatura do banho-maria deve ficar entre de 25°C e 50°C. 

13.6.3 Ajuste o fluxo de nitrogênio através de uma agulha hipodérmica, gerando uma 
corrente suave. 

13.6.4 Cuidadosamente, insira a agulha hipodérmica dentro do tubo do concentrador até  
uma distância de 1 cm acima do nível do líquido. 

13.6.5 Continue ajustando a colocação da agulha à medida que o nível do líquido abaixa. 
13.6.6 Reduza o volume até um pouco abaixo do nível desejado. 
13.6.7 Ajuste o volume final “rinsando” cuidadosamente e bem a ponta da agulha e o tubo 

do concentrador com o solvente (geralmente o n-hexano). 
 
 

14. Cálculos 
 

14.1 Determinação da Concentração 
 

14.1.1 A concentração do analito na solução do extrato pode ser determinada a partir de 
uma curva padrão onde a altura do pico ou a área é plotada linearmente contra a concentração 
em nanogramas por mililitro (ng/mL). Caso a resposta do detector se demonstre linear, utiliza-se 
um ponto singular como constante de cálculo. 

14.1.2 Da curva padrão, determina-se os nanogramas do padrão analito equivalente à 
altura do pico ou área para um determinado composto. 

14.1.3 Verifique se o branco do campo está contaminado. Níveis do branco não devem 
exceder 10 ng/amostra para pesticidas organoclorados ou 100 ng/amostra para PCBs e outros 
pesticidas. Caso o branco tenha sido contaminado, a série de amostras deve ser considerada sob 
suspeita. 

 
14.2 Equações  
 

14.2.1 A quantidade de composto na amostra (A) é calculada usando-se a seguinte 
equação: 
 

 
Onde 

A  =  quantidade total de analito na amostra, ng 



Pág. 4A-24 
 
AS= quantidade calculada de material injetado no cromatógrafo baseada na curva de 

calibração para padrões injetados, ng 
Ve = volume final de extrato, mL 
Vi = volume de extrato injetado, μL 
1000 = fator para conversão de microlitros em mililitros 
 
14.2.2 A eficiência de extração (EE) é determinada a partir da recuperação de spike 

surrogate como segue: 
 

 
onde: 
 

EE = eficiência de extração, % 
S   = quantidade de spike recuperada, ng 
As = quantidade de spike adicionada ao tarugo (EPU), ng 
 
14.2.3 O volume total de ar amostrado sob condições ambientes é determinado usando-se 

a seguinte equação: 
 
 

 
onde: 
 

Va =  volume total de ar amostrado. m3 
Ti   = comprimento do segmento de amostragem entre checagens de vazão, min 
Fi  = vazão média durante o segmento de amostragem, L/min 
 
14.2.4 O volume de ar é corrigido para as condições padrão da EPA, ou seja, temperatura 

25°C e pressão 760 mm Hg, como segue: 
 

 
onde: 
 

Va   =  volume de ar nas condições padrão (25ºC e 760 mm Hg), m3 padrão 
VS   = volume total de ar amostrado, m3 
Pb = pressão barométrica ambiente média, mm Hg 
Pw = pressão de vapor de água à temperatura de calibração, mm Hg 
tA   = temperatura ambiente média, ºC + 273 
 
14.2.5 Se os critérios apropriados para uma amostra forem satisfeitos, a concentração do 

composto num metro cúbico padrão de ar amostrado é calculado como segue: 
 

 
 
Se for desejado converter o valor da concentração de ar para partes por trilhão (ppt) em ar 

seco nas condições padrão de temperatura e pressão, a seguinte conversão é usada: 
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A concentração do ar pode ser convertida para partes por trilhão (v/v) no ar em condições 

padrão como segue: 
 

 
onde: 

 
MW = peso molecular do composto de interesse, g/g-mol 
 
14.2.6 Caso a quantificação seja realizada usando um padrão interno, o fator de resposta 

relativa (FRR) é calculado pela equação: 
 

 
 

onde: 
 
IS = área integrada do pico do analito alvo, contagem 
FRR = fator de resposta relativa  (ver Seção 14.2.7) 
 
 

15. Critérios de Desempenho e Garantia da Qualidade 
 
 

[Nota: Esta seção relaciona as medidas necessárias de garantia da qualidade (GQ) e fornece 
orientação com respeito aos critérios de desempenho que devem ser satisfeitos dentro de cada 
laboratório.] 

 
 

15.1 Procedimentos de Operação Padrão (POP)  
 

15.1.1 Os usuários devem gerar POPs descrevendo as seguintes atividades realizadas   
(1) montagem, calibração e operação do sistema de amostragem, com a marca e o modelo do 
equipamento usado; (2) preparação, purificação, armazenagem e manuseio de cartuchos de 
amostras; (3) montagem, calibração e operação do sistema analítico, com a marca e o modelo do 
equipamento usado; e (4) todos os aspectos de registro e processamento de dados, incluindo 
listas de hardware e software utilizados. 

15.1.2 Os POPs devem conter instruções passo a passo e devem estar realmente 
disponíveis e serem entendidos pelo pessoal do laboratório que está conduzindo o trabalho. 

 
 

15.2 Brancos do Processo, Campo e Solvente 
 

15.2.1 Um filtro/cartucho de EPU de cada batelada de aproximadamente 20 deve ser 
analisado, sem transporte para o campo, para os compostos de interesse, servindo assim como 
um branco do processo. 

15.2.2 Durante cada episódio de amostragem, pelo menos um filtro/cartucho de EPU deve 
ser enviado para o campo e retornado, sem puxar-se ar através do amostrador, para servir como 
branco do campo. 

15.2.3 Antes de cada episódio de amostragem, um tarugo de EPU de cada batelada de 20 
deve ser contaminado com uma quantidade conhecida de solução padrão. O tarugo contaminado 
permanecerá num recipiente selado e não será utilizado durante o período de amostragem. O 
tarugo contaminado é extraído e analisado com as outras amostras. Este spike do campo funciona 
como verificação de garantia da qualidade para determinar recuperações de spike de matriz e 
para indicar degradação de amostras.  
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12.2.4 Durante a análise de cada batelada de amostras, pelo menos um branco do 

processo com solvente (todos os passos conduzidos, sem a inclusão de nenhum filtro/cartucho de 
EPU) deve ser conduzido através do procedimento e analisado. 

12.2.5  O nível para os brancos do processo, campo e solvente não deve exceder            
10 ng/amostra para componentes simples, ou 100 ng/amostra para misturas de componentes 
múltiplos (por exemplo, para pesticidas organoclorados e PCBs). 

 
15.3 Precisão e Exatidão do Método 

 
15.3.1 A precisão e exatidão neste tipo de procedimento analítico dependem da precisão e 

exatidão de procedimento analítico para cada componente de interesse, bem como da precisão e 
exatidão do processo de amostragem. 

15.3.2 Muitos parâmetros diferentes, envolvidos nos passos de ambas a amostragem e a 
análise, coletivamente determinam a precisão e exatidão com os quais cada composto é 
detectado. À medida que o volume de ar amostrado aumenta, a sensibilidade de detecção  
aumenta proporcionalmente dentro de limites estabelecidos por: (a) a eficiência de retenção para 
cada componente específico retido no tarugo de espuma de poliuretano e (b) a interferência de 
fundo associada com a análise de cada componente específico num dado local amostrado. A 
sensibilidade de detecção de amostras recuperadas por extração depende de: (a) a resposta 
inerente do detector do CG utilizado no passo determinativo e (b) a extensão à qual a amostra é 
concentrada para análise. É da responsabilidade do(s) analista(s) que realiza(m) os passos da 
amostragem e análise ajustar os parâmetros de modo que os limites de detecção sejam obtidos.  

15.3.3 A reprodutibilidade deste método para a maioria dos compostos para os quais ela 
tem sido avaliada tem sido determinada na faixa de ± 5 a ± 125% (medida em termos de desvio 
padrão relativo) quando são usados cartuchos de amostragem como replicatas (N>5). As 
recuperações de amostras para componentes individuais geralmente caem dentro da faixa de 90 
a 110%, porém recuperações de 65 a 125% são consideradas aceitáveis.  

 
15.4 Segurança do Método 

 
15.4.1 O procedimento pode envolver materiais, operações e equipamentos perigosos. 

Este método não tem a intenção de abordar todos os problemas de segurança associados com 
seu uso. 

15.4.2 É da responsabilidade dos usuários consultar e estabelecer práticas de segurança 
e de saúde apropriadas e determinar a aplicabilidade de limitações regulatórias antes da 
implementação do procedimento. Isso deve ser parte do manual de POPs do usuário. 
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TABELA 1 COMPOSTOS PARA OS QUAIS HÁ PROCEDIMENTOS TESTADOS 
 
 
 

Composto Análise 
recomendada 

Composto Análise 
Recomendada

 
Alaclor CG/DCE Folpet CG/DCE 
Aldrin CG/DCE Heptacloro CG/DCE 
Aletrin CLAD/UV Heptacloro epóxido CG/DCE 
Aroclor 1242 CG/DCE Hexaclorobenzeno CG/DCE 
Aroclor 1254 CG/DCE Lindano (γ-BHC) CG/DCE 
Aroclor 1260 CG/DCE Linuron CLAD/UV 
Atrazina CG/DNF Melation CG/DNF ou 

DFC 
Bendiocarb CLAD/UV Metil paration CG/DNF ou 

DFC 
BHC (α eβ-
Hexaclorociclohexanos 

CG/DCE Metoxicloro CG/DFC 

Captano CG/DCE Mexacarbato CG/DFC 
Carbarilo CLAD/UV Mirex CG/DFC 
Carbofurano CLAD/UV Monuron CLAD/UV 
Clorodano, técnico CG/DCE Trans-nonacloro CG/DCE 
Clorotalonilo CG/DCE Oxiclorodano CG/DCE 
Clorotoluron CLAD/UV Pentaclorobenzeno CG/DCE 
Cloropiritos CG/DCE Pentaclofenol CG/DCE 
2,4-D ésteres e sais CG/DCE Permetrin (cis e trans) CLAD/UV 
Dactal CG/DCE o-fenilfenol CLAD/UV 
ρ,ρ-DDT CG/DCE Forato CG/DNF ou 

DFC 
ρ,ρ-DDE CG/DCE Propazina CG/DNF 
Diazinon CG/DCE ou 

DFC 
Propoxur (baygon) CLAD/UV 

Diclorano CG/DCE Piretrin CLAD/UV 

Dieldrin CG/DCE Resmetrin CLAD/UV 

Dicofol CG/DCE Ronnel CG/DCE 

Dicrófotos CLAD/UV Simazina CLAD/UV 

Diuron CLAD/UV Terbutiuron CLAD/UV 

Etil paration CG/DNF ou 
DFC 

Trifluralina CG/DCE 

Fenvalerato CLAD/UV   

Fluometuron CLAD/UV   

 



Pág. 4A-30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Típico amostrador de ar de grande volume para o monitoramento 
de pesticidas comuns e PCBs 
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Figura 2. Típico conjunto de cartucho adsorvente para amostragem  
de pesticidas comuns e PCBs 
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Figura 3. Amostrador de ar de grande volume portátil desenvolvido pela EPA 
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Figura 4. Aparelhagem utilizada para limpeza e extração de amostras 
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Figura 5. Cartucho de EPU de vidro (5a) e recipiente de transporte (5b) para  
utilização com sistemas de amostragem de grande volume 
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Figura 6. Medidor roots de deslocamento positivo utilizado na calibração 
 de padrão de transferência de vazão do tipo orifício 
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COMPENDIUM MÉTODO TO-4ª 
FORMULÁRIO DE DADOS DE CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE ORIFÍCIO 

 
T1   _______________________   Nome: _______________________________ 
P1:_________________________  mm Hg  Data:  _______________________________ 
N° do calibrador: ______________   

N° do medidor roots: ___________ 

         
Placas 

Resitência 
(n° furos) 

(R3) (m3) Volume 
Padrão 

Vstd 
(m3padrão) 

Tempo 
para 

volume 
de ar 

passar 
através 

do roots, 
Θ (min) 

Pressão 
diferencial 

do 
medidor 

roots 
∆P (mm Hg) 

Perda 
de 

carga 
através 

do 
orifício 
∆H (pol 
H2O) 

Eixo-X 
Vazão padrão, 

Qstd 
(m3padrão/min) 

Eixo –Y 
Valor 

 

         
         
         
         
         
         

 

 

Equações de cálculo: 
 
1.  

 
onde: 
    Tstd = 296 K 
    Pstd = 760,0 mm Hg 
 
 

2.  

 
 

Figura 7. Formulário de dados de calibração do orifício 
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Figura 8. Configuração de calibração no campo do amostrador de 
 grande volume para pesticidas comuns e PCBs 
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COMPENDIUM MÉTODO TO-4A 

FORMULÁRIO DE DADOS PARA CALIBRAÇÃO DO AMOSTRADOR NO CAMPO 
 
Amostrador n°    _______________________ n° do Calibrador de Orifício: ______________ 
Local do amostrador:___________________ n° do serviço: _________________________ 
Dados do calibrador de orifício:   
 Coeficiente de correlação: CC1:____________ Inclinação (M1):_______________ 

     CC2:____________        (M2):_______________ 
 Intercepto    (B1):_______________ 
    (B2):_______________ 
 
Data de calibração:_________ Hora:____________ 
Temperatura ambiente durante a calibração:_____(°F) _____(°C)  ASSINATURA DO EXECUTOR 
Pressão barométrica durante calibração: _______”Hg ________ mm Hg 
Ponto de ajuste da calibração (PA):_________________ 
 

CALIBRAÇÃO DO AMOSTRADOR 
 

Valores reais da calibração Valores calibrados 
Manômetro 

do calibrador 
de orifício, 
polegadas 

(Y1) 

Manômetro 
Magnahelic, 
polegadas 

(Y2) 

Manômetro 
do  

Calibrador de 
Orifício 

(Y3) 

Manômetro 
Magnahelic 

(Y4) 

Valor calculado da 
vazão no calibrador 

de orifício 
m3-padrão/min 

(X1) 
 70    
 60    
 50    
 40    
 30    
 20    
 10    

 
 

Definições 
 

Y1 = Leitura do calibrador de orifício, pol H2O Y4 = Valor calculado para o Magnahelic 
 
Y2 = Leitura do Magnahelic, pol H2O         = [Y2(Pa/760)(298/{Ta+273})]1/2 
 
Pa = Pressão barom. em cond.reais, mm Hg X1 = valor calculado da vazão no calibrador, 

         m3-padrão/min 
 

B1 = Intercepto do fabricante para o calibrador de orifício  

M1 = Inclinação do fabricante para o calibrador de orifício 
 
Y3 = Valor calculado para o manômetro do calibrador = = [Y1(Pa/760)(298/{Ta+273})]1/2 

 

Pstd = Pressão barométrica em cond. padrão, 760 mm Hg 
 
Ta = Temperatura em condições reais, °C  Tstd = temperatura em cond. padrão, 25°C 
 

 
Figura 9. Formulário de dados de calibração no campo de padrão 

 de transferência tipo orifício 
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Figura 10. Relação entre o padrão de transferência tipo orifício e 
 a vazão através do amostrador 
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COMPENDIUM MÉTODO TO-4A 
FORMULÁRIO DE DADOS DE AMOSTRAGEM NO CAMPO 

DADOS GERAIS 
 

 
Amostrador n°    _______________________ Operador: _____________________________ 
Amostra EPU n° _______________________ Outras: _______________________________ 
Local de amostragem: __________________  _______________________________ 
   _________________________  _______________________________ 
   _________________________  _______________________________ 
 
Data certificação Cartucho EPU _______     Início     Fim 
Data/hora instalação cart. EPU _______ Pressão barométrica (“Hg) _____    _____ 
Tempo decorrido:     Temperatura ambiente (°F) _____    _____ 
 Início _________     Chuva   Sim ___ Sim ____ 
 Fim__________        Não ___ Não____ 
 Dif ___________     Tempo de amostragem 
Amostragem       Início _______________ 
         Fim ________________ 
         Dif. ________________ 
 
M1 _____________  B1 ___________ 
M2 _____________  B2 ___________ 
        Verificação de auditoria da vazão dentro de  
        ± 10% do ponto de ajuste (set point) 
         _____ Sim 
         _____ Não 
 
 

Tempo Temperatura Pressão 
barométrica 

Leitura 
Magnahelic 

Vazão 
Calculada 

m3-padrão/min 

Lido 
por 

      
      
      
      
Média      

 
 
Comentários 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 11. Formulário de dados de amostragem no campo 
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CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
 
Tipo coluna:  DB-5 0,32 capilar 
    0,25 um película 
 
Programação de temperatura da coluna:  90°C (4 min)/16°C por min 
    a 154°C/4°C por min a 270°C 
 
Detector:  Captura de elétrons 
 
Gás de arraste:  Hélio a mL/min 
 
Gás de preparo:  5% metano/95% Argônio a 60 mL/min 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Cromatograma mostrando uma mistura de componentes simples de 
pesticidas determinados por CG/DCE usando coluna capilar 

 
 


