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RESUMO 

A discussão sobre marcadores biológicos de exposição ao benzeno (MBE-Bz) vem evoluindo 

no Brasil e no mundo. O uso do ácido trans, trans-mucônico urinário (u-ttMA) como     

MBE-Bz está sendo questionado, uma vez que o mesmo pode sofrer interferências do ácido 

sórbico, da exposição simultânea ao tolueno e dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. 

Recentemente, a literatura aponta para a utilização do ácido S-fenilmercaptúrico urinário     

(u-SPMA) como MBE mais adequado e específico ao benzeno. Neste trabalho foram 

desenvolvidos e validados dois novos métodos analíticos capazes de extrair e quantificar estes 

MBEs de amostras de urina (método A: determinação do u-SPMA e método B: determinação 

simultânea do u-ttMA e u-SPMA). Na etapa de preparo da amostra foi desenvolvido e 

validado o procedimento de extração com partição em baixa temperatura (LTPE). Esta técnica 

possui baixo custo operacional, utiliza pequenas quantidades de amostra e solvente, é 

eficiente para extração de compostos polares e apolares em diversas matrizes aquosas, além 

de possuir um número de etapas reduzido, o que a torna de simples operação e aumenta a 

frequência analítica. Com o objetivo de avaliar o procedimento de extração e clean up da 

amostra, as seguintes variáveis foram estudadas sistematicamente através de planejamento 

fatorial completo 2
2
 com quintuplicata no ponto central: (1) volume de solvente extrator e (2) 

volume de HCl 6 mol.L
-1

 adicionado. Para os dois métodos (análise do u-SPMA e análise 

simultânea do u-ttMA e do u-SPMA) as seguintes condições operacionais apresentaram os 

melhores rendimentos de extração dos analitos das amostras de urina: 600 µL de amostra de 

urina, 600 µL de acetonitrila como solvente extrator, 30 µL de HCl 6 mol.L
-1

 e tempo de 

3 horas de congelamento a -20
o
C. As determinações dos compostos estudados foram 

realizadas pela separação por cromatografia líquida de ultra alta eficiência (UHPLC) e 

espectrometria de massas sequencial (MS/MS), com ionização por eletronebulização (ESI). 

Para a construção das curvas analíticas e correções dos efeitos de matriz no processo de 

ionização, uma nova forma de quantificação foi proposta e validada, usando as razões entre as 

áreas dos picos dos analitos nos extratos e as áreas do padrão adicionado automaticamente via 

injetor do UHPLC, em duas corridas cromatográficas consecutivas. O procedimento 

desenvolvido para extração do u-ttMA foi comparado com o método extração em fase sólida 

(SPE) com cartucho contendo trocador iônico forte (SAX). Os métodos usando LTPE e 

UHPLC/MS/MS foram validados, apresentando linearidade nas faixas de trabalho               

(R
2
 > 0,999), precisão (coeficientes de variação menor do que 7,0%), exatidão (94,1 e 

112,0 %) e sensibilidade adequadas. Os limites de detecção dos métodos (MLOD) para 

determinação do u-SPMA e determinação simultânea do u-SPMA e u-ttMA foram de 0,02 e 

0,01 µg.L
-1

 e os limites de quantificação dos métodos (MLOQ) foram de 0,084 e 0,035 µg.L
-1

, 

respectivamente. Para o u-ttMA, utilizando LTPE, o MLOD foi de 0,9 µg.L
-1

 e o MLOQ foi 

de 2,7 µg.L
-1

, valores cerca de duas vezes menores do que os encontrados para SPE-SAX. Os 

métodos foram aplicados em análises de 52 amostras de urina de indivíduos não expostos 

ocupacionalmente ao benzeno na qual foi evidenciada diferença estatística significativa entre 

fumantes e não fumantes com 95% de confiança. O valor de correlação entre concentrações 

do u-ttMA e do u-SPMA, ρ entre 0,14 a 0,28, está de acordo com os dados descritos na 

literatura. 

 

Palavras-chave: Benzeno, ácido trans, trans-mucônico urinário (u-ttMA), ácido                   

S-fenilmercaptúrico urinário (u-SPMA), cromatografia líquida (LC), espectrometria de 

massas (MS), extração com partição em baixa temperatura (LTPE).  



ABSTRACT 

The discussion of biological markers of exposure to benzene (BME-Bz) has been evolving in 

Brazil and worldwide. The use of urinary trans, trans-muconic acid (u-ttMA) as BME-Bz is 

being questioned, because it may suffer interference from sorbic acid, the simultaneous 

exposure to toluene and polycyclic aromatic hydrocarbons. Recently, the literature points to 

the use of urinary S-phenylmercapturic acid (u-SPMA) as BME, is more appropriate and 

specific to benzene. In this work, it was developed and validated two new analytical methods 

to extract and quantify these BMEs fron urine samples (method A: determination of u-SPMA 

and method B: simultaneous determination of u-ttMA and u-SPMA). For the samples 

preparation, it was developed and validated a low temperature partitioning extraction 

procedure (LTPE). This technique has a low operating cost, using small amounts of sample 

and solvent, it is efficient for the extraction of polar and nonpolar compounds in various 

aqueous matrices, in addition to having a reduced number of stages, which makes it easy to 

operate and increases the analytical frequency. In order to evaluate the extraction procedure 

and clean up the sample, the following variables were studied systematically by 2
2
 full 

factorial design with five replications at the center point: (1) volume of solvent extractor and 

(2) volume of HCl 6 mol L
-1

 added. For both methods (analysis of u-SPMA and simultaneous 

analysis of the u-ttMA and u-SPMA) the following operating conditions showed the best 

extraction efficiency of analytes from urine samples: 600 µL urine sample, 600 µL of 

acetonitrile as solvent extractor, 30 µL of HCl 6 mol L
-1

 and the time of 3 hours at freezing 

temperate of -20 °C. The determinations of the studied compounds were obtained by ultra 

high efficiency liquid chromatographic separation (UHPLC) and electrospray ionization (ESI) 

tandem mass spectrometry (MS/MS). To design the analytical curves and correction of matrix 

effects in the ionization process, a new form of quantification was proposed and validated, 

using the ratios of the peak areas of the analytes in the extracts and theareas of an 

automatically added standard quantity, via UHPLC injector, in two consecutive 

chromatographic runs. The LTPE procedure developed for u-ttMA extraction was compared 

to the solid phase extraction method (SPE) with strong ion exchanger (SAX) cartridge. The 

methods using LTPE and UHPLC/MS/MS analyzes were validated, with linear adjustment at 

the working ranges (R
2
 > 0.999), the precision with variation coefficient lower than 7.0%, 

accuracy between 94.1 to 112.0 % and high sensitivity. The method detection limits (MLOD) 

to the u-SPMA and simultaneous determination of u-SPMA and u-ttMA was 0.01 and 

0.02  μg L
-1

 and the method limits of quantification (MLOQ) was 0.084 and 0.035 μg L
-1

. For 

the u-ttMA using LTPE and UHPLC/MS/MS, the MLOD was 0.9 μg L
-1

 and MLOQ was         

2.7 μg L
-1

 values about two times lower than those found in the validations using SPE- SAX. 

The methods were applied to the analysis of 52 individuals urine samples nonexposed 

individuals to benzene which showed statistically significant differences between smokers 

and nonsmokers at 95% confidence level. The correlation value between concentrations of     

u-ttMA and u-SPMA, ρ between 0.14 a 0.28, was consistent with the data described in the 

literature. 

 

Keywords: Benzene, urinary trans, trans-muconic acid (u-ttMA), urinary                               

S-phenylmercapturic acid (u-SPMA), liquid chromatography (LC), mass spectrometry (MS), 

low temperature partitioning extraction (LTPE). 
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1. INTRODUÇÃO 

O início da produção industrial do benzeno se deu a partir de 1849, como subproduto 

da destilação seca do carvão mineral, nas coquerias de usinas siderúrgicas. No começo do 

século XX, entre os anos 20 e 30, o benzeno foi largamente utilizado em vários processos 

industriais e como nesta época não existia controle das emissões nos ambientes de trabalho a 

exposição ocupacional ao benzeno atingiu níveis muito altos (MOREIRA; GOMES, 2011). 

Por ser uma substância reconhecidamente cancerígena (IARC, 1987; WHO, 1993) e pela sua 

grande difusão e utilização, o benzeno tem sido objeto de controle em todo o mundo, em 

razão de suas características de contaminante universal e de seus potenciais efeitos à saúde 

(CARBONARI et al., 2014). Um marco fundamental do controle do benzeno no Brasil foi a 

proibição de sua presença em solventes, em 1982. Quase ao mesmo tempo ocorreu a 

discussão sobre exposição ocupacional ao benzeno no setor siderúrgico, que desencadeou 

uma série de ações sindicais, de vigilância epidemiológica e de direitos previdenciários 

(MACHADO et al., 2003 apud COSTA, 2009). O benzeno é, portanto, tema de discussão e 

interesse ocupacional e ambiental em todo o mundo, seja pela sua presença em produtos, por 

sua utilização industrial ou pelas emissões que o contem, principalmente as de veículos 

automotivos e fumaça de cigarro (WHO, 2000; COSTA, 2009). 

Resultados de exposição ao benzeno, documentada principalmente pela exposição por 

inalação, podem variar de tonturas à morte por toxicidade aguda de curto prazo, 

hematotoxicidade, toxicidade crônica e o desenvolvimento de câncer (ARNOLD et al., 2013; 

CARBONARI et al., 2014). Dentre os efeitos adversos mais notáveis da exposição 

prolongada ao benzeno, resssalta-se a depressão da medula óssea expressa como leucopenia, 

anemia e/ou trombocitopenia, levando a pancitopenia e anemia aplástica (RUIZ et al., 1993; 

WHO, 2000; BRASIL, 2006; MARTINS, 2009; ARCURI et al., 2012). 

A metabolização do benzeno ocorre principalmente no fígado, pelo citocromo P450E1 

(CYP2E1) para óxido de benzeno. Ele é ainda processado, através de vias enzimáticas e não 

enzimáticas, a vários produtos: ele pode ser transformado em fenol ou conjugado com a 

glutationa para formar o ácido S-fenilmercaptúrico (SPMA), ou também através da abertura 

do anel para o ácido trans-muconaldeído e o ácido trans, trans-mucônico (ttMA) 

(COUTRIM; CARVALHO; ARCURI, 2000 apud BARATA-SILVA et al., 2014). 

Existem vários métodos para se avaliar a contaminação humana por benzeno. Eles 

podem medir as concentrações do próprio benzeno, em sua forma inalterada, no ar exalado, 

no sangue ou na urina, ou podem avaliar as concentrações, normalmente urinárias, de seus 
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metabólitos: fenol, ácido trans, trans-mucônico, ácido S-fenilmercaptúrico, catecol e quinol, 

benzenotriol, N-acetilcisteína e tiofenol, hidroquinona e N-7 Fenilguanina.  

Atualmente a Portaria n.º 34 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 2001, 

regulamenta a exposição ocupacional do benzeno e preconiza como marcador biológico de 

exposição (MBE) o ácido trans, trans-mucônico urinário (u-ttMA). Entretanto esse 

metabólito não é considerado como específico para exposição ao benzeno, podendo sofrer 

interferências do ácido sórbico e seus sais, muito utilizados na indústria alimentícia, e de 

bebida alcoólica; e ou pela exposição simultânea ao tolueno e aos hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) (BARBIERI et al., 2008; CARRIERI et al., 2010; PROTANO et al., 

2012a; COSTA et al., 2012; MANSI et al., 2012; BI-HUA LV et al., 2014; BORGIE et al., 

2014).  

Recentemente, no Brasil, discussões têm ocorrido para incluir oficialmente a 

utilização do ácido S-fenilmercaptúrico urinário (u-SPMA) como biomarcador, por ser 

sensível e mais específico ao benzeno. Entretanto, apenas 0,11% do benzeno absorvido é 

biotransformado em SPMA, o que leva a uma necessidade de métodos analíticos com uma 

alta sensibilidade para detectar as baixas concentrações deste metabólito na urina. Para isso é 

comum o uso das técnicas de detecção por espectrometria de massas, com ionização por 

Electrospray (ESI). O surgimento de novas técnicas de ionização, como a ESI expandiu a 

gama de moléculas que podem ser analisadas por espectrometria de massas, incluindo 

moléculas de alta polaridade, alta massa molecular e grande complexidade estrutural. Essa 

característica, aliada à alta sensibilidade, torna a técnica de ESI-MS adequada para determinar 

analitos presentes em baixas concentrações em diversas matrizes. 

Outro desafio analítico é a complexidade das matrizes biológicas, como por exemplo a 

urina, que demandam métodos de extração e clean up com alta recuperação e precisão, para 

garantir uma exatidão adequada. Para análises dos biomarcadores, u-ttMA e u-SPMA, são 

usuais a extração em fase sólida (SPE), extrações líquido-líquido, juntamente com a filtração 

da urina. Além disso, o uso de técnicas cromatográficas adequadas é extremamente 

importante para garantir uma separação apropriada dos analitos. 

Dessa forma, este trabalho visa (i) o desenvolvimento de técnicas de extração que 

sejam adequadas para os biomarcadores de exposição ao benzeno u-ttMA e u-SPMA, 

presentes em amostras de urina, e (ii) sua determinação/quantificação por cromatografia 

líquida de ultra alta eficiência (UHPLC) com detecção por espectrometria de massas (MS) do 

tipo triplo quadrupolo (QqQ) usando fonte de ionização por eletronebulização      

(electrospray - ESI).   
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

O objetivo principal do trabalho foi desenvolver e validar métodos analíticos capazes 

de extrair, detectar e quantificar os marcadores biológicos de exposição, u-ttMA e u-SPMA, 

usados para avaliar a exposição não ocupacional e ocupacional ao benzeno.  

 

2.2 Específicos 

Nesse trabalho podem ser delineados os seguintes objetivos específicos: 

 

- Avaliar as técnicas de extração e clean up para amostras de urina que sejam 

eficientes para os marcadores biológicos de exposição ao benzeno u-ttMA e u-SPMA; 

- Avaliar a técnica de extração com partição em baixa temperatura (LTPE) para a 

etapa de extração do u-ttMA e do u-SPMA em amostras de urina; 

- Definir condições analíticas e cromatográficas para determinar e quantificar o          

u-ttMA e o u-SPMA utilizando cromatografia líquida de ultra alta eficiência com detecção por 

ultravioleta/visível e a espectrometria de massas sequencial, com ionização por 

eletronebulização (UHPLC/UV/Vis-ESI-MS/MS);  

- Propor e validar um método de quantificação de u-ttMA e u-SPMA, sem o uso de 

padrão interno marcados (C
13

 ou D
2
) como nas análises por diluições isotópicas; 

- Realizar a validação dos métodos de extração e de quantificação do u-ttMA e do     

u-SPMA por UHPLC/UV/Vis-ESI-MS/MS segundo os critérios aplicáveis para as análises de 

matrizes biológicas (EU, US-FDA, ANVISA); 

- Comparar as técnicas analíticas de detecção por UV/Vis e por MS/MS para a 

determinação do u-ttMA; 

- Comparar o método de extração do u-ttMA usando LTPE com o método usual de 

extração (SPE - SAX); 

- Aplicar os métodos analíticos desenvolvidos e validados em amostras de urina e 

correlacionar os resultados com hábitos dos indivíduos voluntários; 

- Comparar e correlacionar resultados do u-ttMA com os do u-SPMA nas amostras de 

urina analisadas. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Benzeno 

O benzeno (C6H6) é um líquido incolor estável à temperatura ambiente e pressão 

atmosférica normal. Seu ponto de ebulição relativamente baixo (80 
o
C) e sua elevada pressão 

de vapor são características físico-químicas responsáveis por sua rápida evaporação para a 

atmosfera. Possui odor característico com um limite olfativo reportado pela ASTDR de 1 a 

12 mg.L
-1

 (3,2 - 39 mg.m
-3

), é altamente inflamável, pouco solúvel em água, mas miscível 

com a maioria dos outros solventes orgânicos. A Tabela 1 apresenta as principais 

características físico-químicas do benzeno (ARCURI et al., 2011; MARTINS, 2009). 

 

Tabela 1: Propriedades físico-químicas do benzeno. 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO BENZENO 

Nome IUPAC Benzeno 

Outros nomes Benzol, pirobenzol, ciclohex-1,3,5-trieno 

Fórmula Química C6H6 

Massa molar 78.11 g.mol
-1

 

Estado físico (CNTP) Líquido incolor 

Ponto de fusão 5.5 °C, 279 K, 42 °F 

Ponto de ebulição 80.1 °C, 353 K, 176 °F 

Ponto de fulgor -11 °C 

Densidade relativa do líquido (20 ºC) Água=1 0.8765 g.cm
-3

 

Densidade do vapor Ar = 1 2,77 g.cm
-3

 

Pressão de vapor 95,2 mm Hg (25 ºC) 

Solubilidade em água 0,07 g/100 g de H2O (23 °C) 

Coeficiente de partição  

Log Kow (água)  

Log Koc (carbono orgânico) 

- 

2,13 

1,8 – 1,9 

Faixa de inflamabilidade 1,4% (limite inferior) a 8% (limite superior) 

Temperatura de autoignição 498 °C 

Viscosidade 0.652 cP a 20 °C 

Momento dipolar 0 D 

Fonte: Adaptado de ATSDR, 2007. 
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De acordo com a classificação da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer 

(IARC - International Agency for Research on Cancer), órgão internacional pertencente à 

Organização Mundial de Saúde (WHO – World Health Organization), o benzeno é 

classificado como pertencente ao Grupo 1, ou seja, como uma substância química com 

evidências suficientes de sua carcinogenicidade em seres humanos. Além disso, a ATSDR 

(Agency for Toxic Substances and Disease Registry) e a US-EPA (United States 

Environmental Protection Agency) colocam o Benzeno na sexta posição em uma lista que 

classifica as substâncias potencialmente tóxicas aos seres humanos de acordo com a 

importância de avaliação como poluente, após arsênio, chumbo, mercúrio, cloreto de vinila e 

bifenila policlorada, respectivamente em ordem decrescente de toxicidade (ATSDR, 2007). 

Existe uma extensa literatura sobre os efeitos do benzeno sobre saúde humana; na realidade, é 

um dos compostos mais estudados devido à sua ubiquidade no ambiente e preocupação sobre 

os seus efeitos na saúde. Resultados de exposição ao benzeno, documentada principalmente 

de exposição por inalação, podem variar de tonturas à morte por toxicidades agudas de curto 

prazo, hematotoxicidade, toxicidade crônica e desenvolvimento de câncer (ARNOLD et al., 

2013; CARBONARI et al., 2014). 

 

3.2 Exposição ao benzeno 

No Brasil, a preocupação com exposição ocupacional ao benzeno teve início em 

meados de 1980. Nesta época, denúncias de casos de leucopenia em trabalhadores da 

Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA), em Cubatão, foram feitas pelo Sindicato dos 

Metalúrgicos de Santos, SP (COSTA, 2009). Durante alguns processos industriais 

inevitavelmente ocorre emissão de gases e vapores de benzeno, entretanto ele também é 

liberado por processos de combustão, que podem ser naturais, como queimadas de florestas, 

ou artificiais, como as que ocorrem em motores de ignição (WHO, 2000). 

A exposição ao benzeno pode ser classificada como exposição ocupacional e não 

ocupacional. Atividades em que o trabalhador tem contato com o benzeno, exposição 

ocupacional, vão desde o seu processo de síntese até às atividades que possam liberar gases e 

vapores como emissões fugitivas. São exemplos de atividades em que os trabalhadores estão 

expostos a esta substância: pessoas empregadas em parques metalúrgicos que possuem 

coquerias, sujeitas às emissões de gases e vapores liberados em todo processo de 

coqueificação e também trabalhadores de refinarias de petróleo, frentistas de postos de 

combustíveis e motoristas de caminhões tanque que em suas atividades manipulam 

combustíveis, mecânicos de automóveis, policiais de trânsito, motoristas de taxi e vendedores 
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ambulantes, que passam várias horas por dia expostos a fumaça de escapamentos automotivos 

(MANINI et al., 2008; MARTINS, 2009; PROTANO et al., 2010; BORGIE et al., 2014). 

Outra forma de exposição é a não ocupacional, que ocorre com pessoas que não 

trabalham diretamente com atividades relacionadas ao benzeno, mas, mesmo assim, podem 

ser contaminadas devido à sua difusão na atmosfera. Ambientes propensos à contaminação 

por benzeno são: regiões próximas a parques metalúrgicos, refinarias de petróleo e grandes 

centros industriais, cidades com elevado tráfego de veículos automotivos e locais destinados a 

processos de abastecimento de combustíveis. Por estar presente na fumaça de cigarros, o risco 

de contaminação a fumantes e fumantes passivos é superior aos não fumantes e aqueles que 

não estão expostos de forma passiva (MARTINS, 2009).  

A Tabela 2 mostra alguns estudos que comparam o teor do benzeno atmosférico 

(µg.m
-3

) nos ambientes ocupacionais e não ocupacionais. Ao avaliar o perfil de contaminação 

nas diversas regiões para os ambientes ocupacionais verifica-se uma concordância nos 

resultados, com uma faixa de variação entre 1,2 a 9 µg.m
-3

. Da mesma forma, para o grupo de 

motoristas, observa-se uma pequena variação do benzeno atmosférico entre as regiões de  

18,7 a 21,0 µg.m
-3

. Além disso, nesses estudos, as maiores concentrações de benzeno 

atmosférico encontram-se relacionadas às atividades ligadas a combustíveis. 

 

Tabela 2: Concentração de benzeno no ar (µg.m
-3

) reportado por alguns estudos em 

ambientes ocupacionais e não ocupacionais. 

  

REFERÊNCIA LOCAL 
GRUPO DE ESTUDO 

EXPOSTO 

BENZENO 

ATMOSFÉRICO 

(µg.m
-3

) 

FUSTINONI et 

al., 2005 

 

Gênova – Itália 

 

 

Milão – Itália 

  Exposição não ocupacional 

  Motorista de ônibus 

Exposição não ocupacional 

Policiais de trânsito 

Frentistas de posto de gasolina 

  9 

  21 

6 

22 

61 

LOVREGLIO 

et al., 2010 
- 

Exposição não ocupacional 

Motoristas de caminhão-tanque 

Frentistas de posto de gasolina 

4,3 

246,6 

20,9 
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Tabela 2: Concentração de benzeno no ar (µg.m
-3

) reportado por alguns estudos em 

ambientes ocupacionais e não ocupacionais (continuação).  

 

3.3 Vias de exposição, metabolização e efeitos sobre a saúde 

As principais vias de absorção do benzeno no organismo são respiratórias e digestivas. 

A via cutânea é mais rara, sendo necessário contato dérmico com essa substância na forma 

líquida, porém, quando ocorre, possui alto índice de absorção. Do ponto de vista toxicológico, 

a via respiratória é a de maior relevância. Uma porção de 10 a 50% do benzeno inalado, 

dependendo da dose, da atividade metabólica e da quantidade de lipídeos presentes no 

organismo, é eliminada em sua forma inalterada através do ar expirado e cerca de 0,1% é 

excretado inalterado na urina (COSTA, Marco; COSTA, Maria, 2002; COSTA et al., 2012; 

BARATA-SILVA et al., 2014). 

Após a absorção, a biotransformação do benzeno ocorre preferencialmente no fígado, 

gerando metabólitos hidroxilados que são excretados na urina na forma de derivados 

conjugados ou produtos da abertura do anel, conforme representado na Figura 1. A primeira 

etapa do metabolismo envolve a participação do citocromo P450E1 (CYP2E1), levando à 

formação do óxido de benzeno (BO), um intermediário eletrofílico reativo. O BO pode sofrer 

nova metabolização, gerando metabólitos reativos (muconaldeídos e benzoquinonas) com 

capacidade de ligação ao DNA e às proteínas (COUTRIM et al., 2000 apud BARATA-SILVA 

et al., 2014). 

  

REFERÊNCIA LOCAL 
GRUPO DE ESTUDO 

EXPOSTO 

BENZENO 

ATMOSFÉRICO 

(µg.m
-3

) 

LOVREGLIO 

et al., 2011c 
Itália 

Exposição não ocupacional 

Motoristas 

Frentistas de posto de gasolina 

4,3 

20,9 

246,6 

CIARROCCA 

et al., 2012 
Itália 

Exposição não ocupacional 

Motoristas 

Policiais de trânsito 

1,6 

18,7 

16,7 

BORGIE et al., 

2014 
Beirute – Líbano 

Policiais de escritório 

Policiais de trânsito 

1,2 

48,8 
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Figura 1: Representação do metabolismo do benzeno em humanos e de seus metabólitos 

capazes de reagir com macromoléculas formando adutos. 

 
Fonte: Adaptado de BARATA-SILVA et al., 2014. 

Legenda: os marcadores biológicos da exposição ao benzeno estão assinalados em caixas vermelhas. 

 

Dessa forma, o benzeno pode ser transformado em fenol, ou conjugado com a 

glutationa para formar o ácido S-fenilmercaptúrico urinário (u-SPMA), ou também através da 

abertura do anel para formar o ácido trans, trans-muconaldeído e o ácido trans, trans-

mucônico urinário (u-ttMA). Estes marcadores biológicos de exposição, u-SPMA e u-ttMA, 

são normalmente usados para avaliar a exposição por benzeno. 

Devido a sua lipossolubilidade, o benzeno armazena-se preferencialmente no tecido 

adiposo, distribuindo-se por vários tecidos. Na intoxicação aguda, a maior parte é retida no 

sistema nervoso central, enquanto que na intoxicação crônica 43% do benzeno são 

armazenados no fígado, 40% permanecem na medula óssea, e 10% nos tecidos gordurosos 

(RUIZ et al., 1993; BRASIL, 2006; MARTINS, 2009; COSTA et al., 2012). Segundo 

NIOSH, concentrações de benzeno acima de 500 mg.L
-1

 (162,0 mg.m
-3

) já representa risco 

imediato à vida e à saúde. Os efeitos nocivos à saúde são: depressão da medula levando à 
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anemia, alterações hematológicas como leucocitose, macrocitose, pontilhado basófilo, 

hiposegmentação do núcleo dos neutrófilos (anomalia de Pelger), macroplaquetas, aplasia de 

medula (pancitopenia), eosinofilia e leucemias ou cânceres do sangue. Além disso, podem 

ocorrer alterações imunológicas, dermatológicas, neuropsicológicas, auditivas e câncer do 

sistema linfático (linfoma), câncer de pulmão e de bexiga, câncer de mama em mulheres e 

homens (RUIZ et al., 1993; BRASIL, 2006; MARTINS, 2009; COSTA et al., 2012). 

No Brasil, o quadro causado pela exposição ao benzeno é chamado de benzenismo.  

Benzenismo é o conjunto de sinais, sintomas e complicações, decorrentes da 

exposição aguda ou crônica ao hidrocarboneto aromático, benzeno. As complicações 

podem ser agudas, quando de exposição a elevadas concentrações com apresentação 

de sinais e sintomas neurológicos, ou crônicas, com sinais e sintomas clínicos 

múltiplos, podendo ocorrer complicações a médio ou em longo prazo situadas 

principalmente no sistema hematopoiético (BRASIL, 2006, p.13)  

 

Em 60% dos casos os sinais e sintomas aparecem, sendo eles: astenia, mialgia, 

sonolência, tontura e sinais infecciosos de repetição. As informações laboratoriais 

hematológicas mais comuns são neutropenia, leucopenia, eosinofilia, linfocitopenia, 

monocitopenia, macrocitose, pontilhado basófilo, pseudo Pelger e plaquetopenia. Uma vez 

diagnosticado o quadro de benzenismo, não existe tratamento medicamentoso capaz de 

promover a cura. Além disso, quando a medula óssea é afetada esta lesão torna-se irreversível, 

mesmo que o exame do sangue periférico retorne a normalidade. Entretanto o 

acompanhamento médico para os casos confirmados de intoxicação deve ser regular e em 

longo prazo (ARCURI et al., 2011). 

De acordo com NIOSH, (1976); Legislação americana (OSHA, 1987); Legislação da 

Comunidade Européia (EU, 1987); Legislação brasileira do MTE (FUNDACENTRO, 1996) e 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2006); não há dose mínima para que haja a ação cancerígena, 

não possuindo, portanto, limite seguro de exposição, mesmo em baixas concentrações. E 

consequentemente, na intoxicação pelo benzeno não há definição estabelecida quanto à dose-

dependência para sua ação cancerígena.  

 

3.4 Legislação 

Desde a comprovação dos efeitos tóxicos do benzeno e, principalmente da sua ação 

carcinogênica, há uma intensa preocupação em todo mundo de reduzir suas emissões, 

controlar os níveis de exposição e de promover discussões e atos de prevenção. Cada país 

possui legislações próprias, entretanto alguns países adotam como referência os limites de 

órgãos americanos. Ao longo dos anos, com a eclosão de novas tecnologias e com uma maior 

preocupação a este tipo de exposição, além de novos estudos sobre o assunto, as legislações 
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sofreram mudanças com o intuito de reduzir ainda mais os limites de exposição ao benzeno e, 

em consequência, os riscos implícitos nas atividades que envolvem sua emissão. 

 

3.4.1 Legislação Brasileira 

A normatização do benzeno é fruto de um contexto sócio histórico e técnico-político 

que tem como fundamento a Constituição Federal Brasileira de 1988, artigo 198 que diz “A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos [...]”, e artigo 200 inciso I que 

fala que cabe ao Sistema Único de Saúde “controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde [...]” e inciso II “executar as ações de vigilância sanitária 

e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.” (BRASIL, 1988).  

Em 1994, o governo brasileiro instituiu uma Comissão Tripartite da qual participavam 

representantes dos Ministérios do Trabalho, Saúde e Previdência Social, dos Empregadores e 

dos Trabalhadores. No mesmo ano este grupo elaborou quatro importantes documentos: um 

acordo, uma legislação e duas instruções normativas: de avaliação ambiental e de vigilância à 

saúde do trabalhador (BRASIL, 1994; BRASIL, 2005). 

O Acordo e legislação sobre o benzeno estabeleceu as competências dos órgãos 

envolvidos (Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde), das empresas e dos trabalhadores, 

criou a CNPBz (Comissão Nacional Permanente do Benzeno) e o Grupo de Representação 

dos Trabalhadores do Benzeno nas empresas (BRASIL, 1995a). A Portaria n.º 14, de 20 de 

dezembro de 1995 define que a lei se aplica às empresas que produzem, transportam, 

armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% ou mais de 

volume e àquelas por elas contratadas, no que couber. Proíbe a utilização de benzeno, a partir 

de 1997, exceto nas indústrias ou nos laboratórios que o produzam, o utilizem em processos 

de síntese química, o empreguem em combustíveis derivados de petróleo, o empreguem em 

trabalhos de análise ou investigação em laboratórios, quando não for possível a sua 

substituição. Obriga as empresas a elaborarem um “Programa de prevenção da exposição 

ocupacional a benzeno” onde devem estar relacionadas todas suas ações, visando à proteção e 

a saúde do trabalhador. Também ficou definido que a Valor de Referência           

Tecnológico - Média Ponderada pelo Tempo (VRT-MTP), fosse estabelecida em 2,5 mg.L
-1

 

para siderúrgicas e 1,0 mg.L
-1

 para outras indústrias, calculado pela concentração média, 

ponderada pelo tempo e obtida na zona respiratória, para uma jornada de 8 horas, (BRASIL, 

1995b; BRASIL, 2005; BARATA-SILVA et al., 2014). De acordo com a Norma 

Regulamentadora Nº 15 - Anexo XII-A, VRT “se refere à concentração de benzeno no ar 
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considerada exequível do ponto de vista técnico, definido em processo de negociação 

tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os programas de melhoria 

contínua das condições dos ambientes de trabalho” (BRASIL, 1995). 

Após o Acordo Nacional do Benzeno, novos caminhos para regulamentar o controle 

da exposição de trabalhadores a essa substância surgiram e outras medidas foram tomadas, 

dentre as quais a Portaria n.º 34 de 2001 foi de grande relevância. Esta legislação determina os 

procedimentos para a utilização de marcador biológico de exposição ao benzeno e em seu 

anexo indica o uso do u-ttMA para avaliar exposição ocupacional ao benzeno 

(BRASIL, 2001). Atualmente discussões têm ocorrido sobre a diminuição do VRT, sobre 

medidas de prevenção e sobre a atualização desta Portaria de 2001 com sugestão de inclusão 

do u-SPMA na utilização MBE-Bz. 

 

3.4.2 Orientações Internacionais 

A Organização Mundial da Saúde (WHO), em suas diretrizes para a qualidade do ar na 

Europa, reconhece que o benzeno é carcinogênico para humanos e não há níveis seguros à sua 

exposição. Para fins de orientação, decidiu-se usar o cálculo de risco de Crump (1994), que 

produziu medias geométricas de analises de estimativas. As estimativas do excesso de risco 

de leucemia em populações expostas, durante toda a vida, a uma concentração atmosférica de 

1 µg.m
-3

 de benzeno é de 6,0 × 10
-6

. As concentrações de benzeno no ar associada a um risco 

de vida superior a 1/10000, 1/100000 e 1/1000000 são, respectivamente, 17; 1,7 e 0,17 µg.m
-3

 

(WHO, 2000). 

A Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) ratifica o limite de 

exposição permissível de 1 mg.L
-1

 (3,2 mg.m
-3

), determinado pela OSHA (1987), em média 

por um turno de trabalho de 8 horas. Para uma exposição em curto prazo (15 minutos) o limite 

é de 5 mg.L
-1 

(16,2 mg.m
-3

). Há um nível de 500 mg.L
-1

 (162,0 mg.m
-3

) já é considerado pela 

NIOSH imediatamente perigoso à vida humana e concentrações no ar máximo de 150 mg.L
-1

 

acredita-se que quase todas as pessoas podem ser expostas por até 1 hora sem experimentar ou 

desenvolver sérios e irreversíveis riscos a saúde ou sintomas que possam prejudicar a sua 

capacidade para tomar medidas de proteção (ATSDR, 2012). 

A ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) em suas 

diretrizes “Threshold Limit Values for Chemical Substances and Biological Exposure 

Indices” indica a utilização do u-SPMA e do u-ttMA como MBE nas avaliações da exposição 

ocupacional ao benzeno com amostragem no fim do turno de trabalho. O TLV-TWA 
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recomendado é de 0,5 mg.L
-1 

(1,6 mg.m
-3

) e o STEL de 2,5 mg.L
-1 

(8,1 mg.m
-3

) (ACGIH, 

2005). 

A US-EPA determina a dose de referência para exposição oral crônica de 

0,004 mg/Kg/dia, com base na diminuição da contagem de linfócitos em seres humanos 

adultos. Em água potável o nível máximo de contaminantes é de 0,005 mg.L
-1

, com potenciais 

efeitos na saúde de anemia, diminuição do número de plaquetas e aumento do risco de câncer. 

Já para valores de referência para inalação crônica é de 0,03 mg.m
-3

, com base na diminuição 

da contagem de linfócitos em seres humanos adultos (US-EPA, 2009).  

 

3.4.3 Exposição não ocupacional ao Benzeno 

Ainda que exista um estabelecimento mundial com relação à legislações ocupacionais 

sobre o benzeno, são poucos os países que regulamentam limites de exposições não 

ocupacionais. Porém, sendo o benzeno comprovadamente um potencial carcinogênico, várias 

propostas por parte de entidades e organizações científicas internacionais vêm surgindo no 

sentido de atribuir limites ambientais (não ocupacionais) de exposição (MARTINS, 2009). 

No Reino Unido, o Painel de Especialidade sobre Qualidade do Ar (EPAQS - Expert 

Panel on Air Quality Standards (EPAQS, 1994) recomenda como valor limite em ambientes 

fechados, a concentração de 5 ppb (16,2 μg.m
-3

) e que no futuro este valor deva ser reduzido 

para 1 ppb (3,2 μg.m
-3

). Inglaterra e País de Gales recomenda valor limite de 5 μg.m
-3 

e 

Escócia, Irlanda do Norte um valor de 3,2 μg.m
-3 

(DEFRA, 2007)
. 
 O Parlamento Europeu e o 

Conselho da União Européia determinaram em 2008 limites ambientais de benzeno de 

5 μg.m
-3

, com decréscimos gradativos para alcançar concentração de 1 μg.m
-3 

(EUROPEAN 

PARLIMENT, 2008). No Brasil ainda não existe legislação sobre emissões não ocupacionais 

de benzeno. 

 

3.5 Avaliação da exposição humana ao benzeno 

Existem vários métodos para avaliar a contaminação humana por benzeno. Eles 

podem medir as concentrações do próprio benzeno, em sua forma inalterada, no ar exalado, 

no sangue ou na urina, ou podem avaliar as concentrações, normalmente urinárias, de seus 

metabólitos. Neste último caso, dizemos que está sendo utilizado um indicador biológico de 

exposição ao benzeno (MARTINS, 2009), o qual oficialmente é definido como:  

Uma substância química, elemento químico, atividade enzimática ou constituintes 

do organismo cuja concentração (ou atividade) em fluido biológico (sangue, urina, 

ar exalado) ou em tecidos, possui relação com a exposição ambiental a determinado 

agente tóxico. A substância ou elemento químico determinado pode ser produto de 
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uma biotransformação ou alteração bioquímica precoce decorrente da introdução 

deste agente tóxico, no organismo (BRASIL, 2001, p.2).  

 

Recentemente, o termo indicador biológico de exposição tem sido substituído por 

marcador biológico de exposição (MBE). A Tabela 3 mostra alguns possíveis MBEs ao 

benzeno, destacando a sensibilidade e especificidade de cada um. Um MBE é específico 

quando é produzido exclusivamente pelo composto ao qual está sendo relacionado e é 

sensível quando é possível ser detectado na matriz analisada mesmo a baixas concentrações 

de exposição ambiental. Além da especificidade e da sensibilidade, a forma de coleta da 

amostra deve ser levada em consideração. Amostragens invasivas, como as coletas de sangue, 

são de difícil aceitação da população. 

 

Tabela 3: Marcadores Biológicos de Exposição ao Benzeno (MBE-Bz). 

MARCADOR BIOLÓGICO 

DE EXPOSIÇÃO 

MATRIZ 

BIOLÓGICA 
SENSIBILIDADE ESPECIFICIDADE 

Benzeno 

Ar exalado 

Sangue 

Urina 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

Fenol 

Ácido trans, trans–mucônico 

Ácido S-fenilmercaptúrico 

Catecol e Quinol 

Benzenotriol 

N-Acetilcisteína e Tiofenol 

Hidroquinona 

N-7 Fenilguanina 

Urina 

Urina 

Urina 

Urina 

Urina 

Urina 

Urina 

Urina 

N 

S 

S 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

S 

N 

S* 

N 

N 

S* 

Hemoglobina, Albumina 

adutos e N-Fenilvalina adutos 

Aberrações cromossomais em 

linfócitos 

Sangue 

 

Sangue 

N 

 

N 

S* 

 

N 

Fonte:MARTINS, 2009 apud COSTA, 2001. 

Legenda: S= SIM; N= NÃO; S* = específico da via de danos. 

 

3.5.1 Determinação direta  

As determinações do benzeno inalterado podem ser feitas através do benzeno no ar 

exalado, benzeno no sangue e benzeno urinário. 
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i) Benzeno no ar exalado 

O ar exalado na respiração é uma mistura que depende da exposição, do nível de 

ventilação pulmonar de cada indivíduo e da atividade física exercida antes da coleta. 

Entretanto, o benzeno no ar exalado apresenta a desvantagem de não ser uma amostra 

homogêna e de não existir uma padronização na metodologia de coleta da amostra, além de 

existir a possibilidade de ocorrência de contaminação durante a amostragem. Dessa forma, 

apesar da especificidade e sensibilidade do benzeno no ar exalado, esses fatos dificultam seu 

uso rotineiro (COUTRIM; CARVALHO; ARCURI, 2000; COSTA, 2001). 

 

ii) Benzeno no sangue 

A análise dos níveis de benzeno no sangue normalmente é feita por cromatografia em 

fase gasosa acoplada à técnica de headspace. Essa determinação tem algumas desvantagens, 

como amostras heterogêneas e processo invasivo para a coleta, apesar de ser específico e 

sensível. Por outro lado, a análise quantitativa de benzeno no sangue é mais específica e se 

correlaciona com as condições clínicas dos pacientes (COUTRIM; CARVALHO; ARCURI, 

2000; COSTA, 2001; ALEGRETTI et al., 2004).  

 

iii) Benzeno urinário 

A determinação nesta matriz tem sido muito utilizada para a avaliação do nível de 

exposição ao benzeno, mesmo que uma fração muito pequena do benzeno inalado pelo 

homem seja eliminada sem alterações na urina, cerca de 0,07 a 0,20% (COSTA, 2001). No 

estudo apresentado por Fustinoni e colaboradores (2010) a determinação de benzeno urinário 

(u-Bz) foi realizada por microextração em fase sólida (SPME) em headspace seguido por 

análise por cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC/MS). Para 

minimizar os riscos de contaminação, é necessário adotar condutas de coleta e manuseio da 

amostra para determinação do benzeno urinário (COUTRIM; CARVALHO; ARCURI, 2000). 

 

3.5.2 Determinação indireta – Marcadores biológicos de exposição ao benzeno 

(MBE-Bz) 

Outra maneira para avaliar a exposição ao benzeno é através de seus MBE sendo eles: 

fenol, ácido trans, trans-mucônico, ácido S-fenilmercaptúrico, catecol e quinol, benzenotriol, 

N-acetilcisteína e tiofenol, hidroquinona e N-7 Fenilguanina, que são os metabólitos do 

benzeno excretados pela urina. O principal metabólito do benzeno é o fenol, o qual é 

excretado principalmente pela urina, livre ou combinado com os ácidos glicurônico ou 
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sulfúrico (TIMBRELL, MITCHELL; 1977; TUNEK et al.; 1978; GREENLEE et al.; 1981 e 

HINSON et al.; 1985). Até meados dos anos 90, a determinação de fenol na urina como 

MBE-Bz era aceita e usada mundialmente. Entretanto, em razão de diminuições da exposição 

ao benzeno em ambientes de trabalho (exposição à concentrações de benzeno inferiores a 

10 mg.L
-1

 ou 33 mg.m
-3

) e de indivíduos não expostos ocupacionalmente apresentarem uma 

concentração de fenol na urina entre 19 e 81 µmol.L
-1

, este biomarcador caiu em desuso 

(COUTRIM, 1998). Assim, com os constantes esforços para reduzir as emissões de benzeno, 

principalmente por adequação às legislações ocupacionais, foi necessário desenvolver novas 

metodologias para escolha de MBEs mais específicos e principalmente mais sensíveis 

(BRASIL, 2005). 

Apesar de não ser considerado um metabólito exclusivo, o ácido trans, trans-

mucônico urinário é o marcador de exposição ocupacional ao benzeno adotado no Brasil, 

segundo a Portaria do Ministério do Trabalho e do Emprego n.º 34 de 20 de dezembro de 

2001 (BRASIL, 2001). Atualmente a Comissão Nacional Permanente do Benzeno - CNPBz, 

juntamente com pesquisadores e representantes dos sindicatos dos trabalhadores expostos 

ocupacionalmente ao benzeno têm promovido discussões com o intuito de avaliar a utilização 

de outros MBE. Um dos pontos principais do debate é sobre a possibilidade em incluir o ácido 

S-fenilmercaptúrico urinário como MBE na legislação, por ser mais específico e não sofrer 

influência dos hábitos alimentares. 

 

A. Ácido trans,trans-mucônico urinário (u-ttMA)  

O ácido trans, trans-mucônico é formado a partir de uma biotransformação secundária 

do benzeno (muconaldeído), no qual apresenta características de alta reatividade e com 

elevado potencial mutagênico (COSTA, 2001). A Tabela 4 apresenta suas propriedades físico-

químicas.  

Inoue e colaboradores (1989) foram os primeiros a trabalhar com o u-ttMA, como 

marcador biológico, em avaliações da exposição ocupacional ao benzeno. No entanto, a 

utilização do u-ttMA como marcador biológico apresenta certa fragilidade. Já são conhecidos 

alguns interferentes que fazem os valores deste metabólito aumentar, como a ingestão de 

ácido sórbico e seus sais, muito utilizados na indústria alimentícia, e de bebida alcoólica; o 

tabagismo, ou a exposição simultânea ao tolueno e aos hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) (BARBIERI et al., 2008; CARRIERI et al., 2010; PROTANO et al., 

2012a; COSTA et al., 2012; MANSI et al., 2012; BI-HUA LV et al., 2014; BORGIE et al., 

2014; BARATA-SILVA et al., 2014).   
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Tabela 4: Propriedades físico-químicas do ácido trans, trans-mucônico. 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO ÁCIDO trans, trans-MUCÔNICO 

Nome IUPAC (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioic acid 

Outros nomes  

Fórmula química C6H6O4 

Estrutura molecular 

 

Massa molar 142,1094 g.mol
-1

 

Estado físico (CNTP) Sólido cristalino 

Ponto de fusão 301 °C 

Ponto de ebulição 345 °C 

Densidade 1,365 g.cm
-3

 

pKa (Strongest Acidic) 3,84 

Solubilidade em água Muito pouco solúvel (0,2 g.L
-1

 a 15 °C) 

Coeficiente de partição 

Log K /octanol-água 
0,268 

Polarizabilidade 12.65 Å
3
 

Fonte: Cheméo, 2016; Guidechem, 2016; PubChem, 2016; Wikipédia, 2016. 

  

De acordo com estudos para avaliação da população não exposta ocupacionalmente ao 

benzeno, a concentração u-ttMA está geralmente menor que 0,5 mg.g
-1

 creatinina (FAN, 

WANG, SHE, 2015; LOVREGLIO et al., 2011b; APREA et al., 2008; COCCO et al., 2003). 

Dessa forma, além das limitações apresentadas acima, o uso do u-ttMA para avaliar exposição 

não ocupacional ao benzeno é questionável, pois abaixo de 0,5 mg.g
-1

 creatinina pode ocorrer 

uma confusão entre a exposição à ampla poluição ambiental decorrente do benzeno com uma 

provável contaminação de alimentos em que o ácido sórbico esteja presente. No Brasil, esse 

fator confundente é reconhecido oficialmente para avaliação da exposição não ocupacional. 

Em trabalhadores não ocupacionalmente expostos ao benzeno, a concentração do   

u-ttMA está abaixo de 0,5 mg.g
-1

 creatinina. A presença do u-ttMA (abaixo de 

0,5 mg.g
-1

 creatinina) em pessoas não ocupacionalmente expostas é atribuída 

geralmente a ampla poluição ambiental pelo benzeno que surge de fontes tais como 

hábito de fumar e outros processos de combustão, poluição urbana pelos automóveis 

e provavelmente contaminação de alimentos pelo ácido sórbico um preservativo e 

agente fungistático muito comum em alimentos (queijo, carnes, peixe desidratado, 

vegetais em conserva, bebidas, etc) que é também convertido ao u-ttMA, embora em 

quantidades traços. (BRASIL, 2001) 
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Existem diversas técnicas descritas na literatura para a determinação do u-ttMA, 

apresentadas na Tabela 5, como a cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de 

massas (GC-MS) ou por ionização em chama (GC-FID), a cromatografia líquida de alta 

eficiência com detecção por absorção no ultravioleta visível (HPLC/UV/Vis) ou 

espectrometria de massas (HPLC-MS) ou espectrometria de massas sequencial             

(HPLC-MS/MS). A utilização de técnicas por cromatografia gasosa tem a desvantagem da 

necessidade de uma etapa de derivatização, que é um procedimento dispendioso, demorado e 

com rendimento variável; sendo, portanto, a técnica analítica de maior uso os procedimentos 

por HPLC/UV/Vis, com extração em fase sólida (SPE) e clean up utilizando cartucho 

contendo trocador iônico forte - SAX (COSTA, 2001; SCHROIJEN et al., 2008; MENEZES 

et al., 2008; LOVREGLIO, PIERO et al., 2011a; PROTANO et al., 2012b). 
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Tabela 5: Métodos analíticos descritos na literatura para determinação do ácido trans, trans-mucônico urinário (u-ttMA).  

REFERÊNCIA 
TÉCNICA 

ANALÍTICA 

EXTRAÇÃO  

u-ttMA 

COLUNA  

(dimensões e diâmetro 

partícula) 

FASE MÓVEL VAZÃO 
TEMPERATURA  

(°C) 
DETECÇÃO 

LOD 

(µg.L-1) 

Ducos et al., 1990 HPLC SPE com SAX (a) C18 (250mm x 4,6mm, 5 µm) 
HAc 1% (v/v) / metanol (90:10 

v/v) 
1,0 ml/min NR 

UV/Vis 

(λ= 259 nm) 
50 

Lee et al., 1993 HPLC 
SPE com resina 

Dowex(b) 
C18 (110mm x 4,7mm) HAc/metanol/NaAc (1:10:89 v/v) 1,0 ml/min AMBIENTE 

UV/VIS 

(λ= 265 nm) 
25 

Buratti et al., 1996 HPLC SPE com SAX (c) NR 
Ac. fórmico/THF/água 

(14:17:969 v/v/v) 
1,0 ml/min NR 

UV/Vis 

(λ= 263 nm) 
1,9 

Ruppert et al, 1995 GC SPE com SAX - - - - MS 10 

Serena et al., 2000 
HPLC 

Bidimensional 
Não Realizada - - - - 

UV/Vis 
(λ= 262 nm) 

4 

Weaver et al., 2000 HPLC SPE com SAX (a) C18 (250mm x 4,6mm, 5µm) 
HAc/ MeOH/NaAc 1mol/L/H2O  

(4,5:100:1,8:893,7 v/v) 
NR 40 

UV/VIS 

arranjo 
diodos 

16 

Marrubini et al., 

2001 
LC Não Realizada - - - - 

UV/ Vis 

(λ= 264 nm) 
20 

Senzolo et al., 2001 HPLC SPE com SAX (a) NR NR NR NR 
UV/ Vis 

(λ=264nm) 
25 

Marrubini et al., 
2002 

HPLC 
Segundo Ducos et al. 

(1990) 
C18 (250mm x 4,6mm, 3 µm) 

Água/Metanol/HAc (93.5:5.5:1 
v/v) 

0,7 ml/min NR 
UV/ Vis 

(λ=259nm) 
NR 

Violante et al., 2003 HPLC 
Segundo Ducos et al. 

(1990) modificado 
C18 (250mm x 4,6mm) HAc 1%/Metanol (95:5 v/v) 1,0 ml/min 40 

UV/ Vis 

(λ= 259 nm) 
10 

Cocco et al., 2003 HPLC SPE com SAX (a) C18 (150mm x 4,6mm, 5 µm) HAc 1%/Metanol (95:5 v/v) 0,6 ml/min 25 
UV/ Vis 

(λ= 263 nm) 
10 

Paula et al., 2003 HPLC SPE com SAX (a) C18 (250mm x 4,2mm, 5um) MeOH/HAc 1% (10:90 v/v) 1,0 ml/min 40 
UV/ Vis 

(λ= 264 nm) 
6 

Kouniali et al., 2003 HPLC SPE com SAX (d) C18 (250mm x 4,2mm, 5um) 
HAc/NaAc 1mol/L/MeOH/Água 

(4,5:1,8:100:893,7  v/v) 
1,5 ml/min NR 

UV/ Vis 

(λ=265nm) 
NR 

Sørensen et al., 

2003 
GC SPE com SAX - - - - MS NR 

Barbieri et al., 2004 HPLC SPE com SAX - - - - ESI - MS 6 

Waidyanatha et al., 

2004 
GC 

EFL com acetato de 

etila 
- - - - MS 5 

Manini et al., 2004 LC–ESI SPE com SAX - - - - MS 1 

Fustinoni et al., 
2005 

HPLC SPE com SAX - - - - UV/ Vis 10 

Wiwanitkit et al., 
2005 

HPLC 
SPE com resina troca 

ionica(e) 
NR 

HAc/NaAc 1mol/L/MeOH/Água        
(4,5:1,8:100:893,7  v/v) 

1,2 ml/min NR NR 25 

Lee et al., 2005 HPLC 
SPE com resina 

Oasis MAX 
C18 (150mm x  4,6mm, 5 µm) A/B (90:10 v/v) 1,0 ml/min 30 

UV/ Vis 

(λ=263nm) 
5 

Navasumrit et al., 

2005 
HPLC SPE com SAX (a) C18 HAc aquoso/metanol (90:10 v/v) 1,2 ml/min 20 

UV/ Vis 

(λ= 262 nm) 
NR 
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Tabela 5: Métodos analíticos descritos na literatura para determinação do ácido trans, trans-mucônico urinário (u-ttMA) (continuação). 

REFERÊNCIA 
TÉCNICA 

ANALÍTICA 

EXTRAÇÃO  

u-ttMA 

COLUNA  

(dimensões e diâmetro 

partícula) 

FASE MÓVEL VAZÃO 
TEMPERATURA  

(°C) 
DETECÇÃO 

LOD 

(µg.L-1) 

Carrieri et al., 2006 HPLC SPE com SAX NR NR NR NR 
UV/ Vis 

(λ= 264 nm) 
10 

Kim et al., 2006 GC 
EFL com acetato de 

etila 
- - - - MS 

5,66 

nmol.L-1 

Manini et al., 2006 LC Não Realizada - - - - MS 2,5 

Roma-Torres et al., 

2006 
HPLC 

Segundo Ducos et al. 

(1990) 
RP18 Segundo Ducos et al., 1990 NR NR 

UV/ Vis 

(λ= 265 nm) 
NR 

Scherer et al., 2007 GC NR - - - - MS 3 

Ray et al., 2007 HPLC SPE com SAX (a) C18, 5uM Metanol/HAc 1% (10:90   V/V) 1,2 ml/min NR 
UV/ Vis 

(λ= 259 nm) 
NR 

Chakroun et al., 2008 HPLC SPE com SAX (a) C18 (250mm x 4,6mm, 5 µm) Metanol/HAc 1% (10:90   V/V) 1,0 ml/min NR 
UV/ Vis 

(λ= 264 nm) 
20 

Manini et al., 2008 LC Não Realizada - - - - MS 2,5 

Buthbumrung et al., 

2008 
HPLC SPE com SAX - - - - UV/ Vis NR 

Menezes et al., 2008 HPLC 
Segundo Ducos et al. 

(1990) 
C18 (150mm x 4,6mm, 5 µm) Metanol/HAc 1% (10:90   V/V) NR NR 

UV/ Vis 

(λ= 264 nm) 
NR 

Schroijen et al., 2008 HPLC SPE com SAX NR Gradiente  MeOH/HAc 1% NR NR UV/ Vis 8,6 

Martins, 2009 HPLC SPE com SAX 
C18 (150mm x 2,0mm, 3,2 

µm) 
Gradiente  MeOH/HAc 1% 0,2 ml/min 40 

UV/ Vis 

(λ= 264 nm) 
5 

Franqui et al., 2012 GC 
Cartucho vazio de SPE 

com 30 mg de MIP. 

RTX5-MS (30,0m x 0,25mm, 

0,25 µm) 
Hélio como gás de arraste 1,0 ml/min 250 MS_ 0,3 

Gagné, 2013 UHPLC Injeção direta da urina 
UPLC HSS T3 1,8 µm, 2.1 x 

50mm 
Metanol e ácido fórmico 

0,1%/Água e ácido fórmico 0,1% 
0,6 ml/min NR MS 69.6 

Fan; Wang; She, 

2015 
UHPLC SPE com Sax e C18 

Zorbax Eclipse  e coluna  

phenyl–hexyl   (4,6 x 100 
mm, 1,8 µm 

Ácido acético 0.1% em 

água/Metanol 
0,4 ml/min 40 MS/MS QqQ 7,8 

Fonte: Adaptado de MARTINS, 2009. 

Legenda:  

GC: Gas Chromatography; HPLC: High Performance Liquid Chromatography; LC: Liquid Chromatography; MS: Mass Spectrometry; NR: não relatodo; SPE: Extração em 

Fase Sólida; EFL: Extração em Fase Líquida; SAX: Resina Fortemente Trocadora de ânions; ESI: electrospray; THF: tetrahidrifurano; MeOH: metanol; HAc: ácido acético 

(a) Lavagem: ácido acético (HAc) 1%. Eluição: ácido acético 10%  

(b) Lavagem: H3PO4 0,2 mmol.L
-1

 + Acetato de Sódio (NaAc) 0,1 mol.L
-1

 + água. Eluição: NaCl 1,5mol.L
-1

 + metanol (1:1) 

(c) Lavagem: Água + NaCl 0,1 mol.L
-1

. Eluição: H2SO4 0,5 mol.L
-1

 

(d) Lavagem: HAc 1% + Água + Acetonitrila. Eluição: HAc 10% 

(e) Lavagem: solução H3PO4 + Tampão fosfato + Água. Eluição: NaCl 1,5mol.L
-1

 + Metanol (1:1 v/v) 

A: MeOH/Ácido ortofósforico 150mmol.L
-1

 (9:91 v/v)   B: Acetonitrila/Ácido ortofosfórico 125mmol.L
-1

 (30:70 v/v). 
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B. Ácido S-fenilmercaptúrico urinário (u-SPMA) 

Assim como o u-ttMA, o u-SPMA é um metabólito excretado pela urina, sendo que 

apenas 0,11% do benzeno absorvido é biotransformado neste produto. Seu tempo de meia 

vida no organismo é de aproximadamente 10 horas, o que o torna um forte candidato a 

biomarcador de exposição devido ao fato de ter permanência no organismo maior quando 

comparado ao u-ttMA que possui uma meia vida de aproximadamente 5,1 horas    

(COUTRIM, 1998; BARATA-SILVA et al., 2014). Por ser mais específico para o benzeno, 

este biomarcador não sofre interferência da dieta, porém, assim como o u-ttMA, o hábito de 

fumar atua como fator de confundimento nas análises do u-SPMA. Portanto, com os 

constantes esforços para reduzir as emissões de benzeno, principalmente por adequação às 

legislações ocupacionais, tem ficado mais evidente que o mais adequado MBE-Bz, tanto para 

avaliação de exposição ocupacional quanto não ocupacional, seria o ácido                              

S-fenilmercaptúrico urinário. 

A Tabela 6 apresenta as principais características físico-químicas do SPMA. 

 

Tabela 6: Propriedades físico-químicas do ácido S-fenilmercaptúrico. 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO ÁCIDO S-FENILMERCAPTÚRICO 

Nome IUPAC 
2-[(1-hydroxyethylidene)amino]-3-

(phenylsulfanyl)propanoic acid 

Outros nomes N-Acetyl-S-phenyl-L-cysteine 

Fórmula química C11H13NO3S 

Estrutura molecular 

 

Massa molar 239,291 g.mol
-1

 

Estado físico (CNTP) Sólido cristalino 

Ponto de fusão 142,5 ºC 

Ponto de ebulição 494,5 ºC a 760 mmHg 

Densidade 1,3 g.cm
-3

 (prevista) 

pKa (Strongest Acidic) 3,85 

pKa (Strongest Basic) 1,03 

Solubilidade em água Muito pouco solúvel (0,3 g.L
-1

) 

Solubilidade Solúvel em clorofórmio e metanol 

Coeficiente de partição - Log Kow (água) 0,93 

Fonte: Guidechem, 2016. 
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A maior parte do u-SPMA é excretado na urina na forma de pré-SPMA (N-acetil-S 

(1,2-di-hidro-2-hidroxifenil) -L-cisteína). Dessa forma, é necessário fazer um pré tratamento 

da urina com um ácido para que o pré-SPMA possa sofrer hidrólise, formando assim o 

SPMA, conforme ilustrado na Figura 2 (INOUE et al., 2000; HENDERSON et al., 2005; 

CARRIERI et al., 2010; STERZ et al., 2010; LEE et al., 2011; TUAKUILA, 2013). Portanto, 

a quantidade de u-SPMA medida na urina dependerá também do grau de hidrólise do seu 

precursor, que muda de acordo com o pH da amostra e com o pH após a adição de ácido 

(TUAKUILA, 2013). 

 

Figura 2: Transformação do pré-SPMA em SPMA por hidrólise ácida. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

A fim de descobrir as melhores condições de hidrólise para o rendimento máximo de 

u-SPMA, Lee e colaboradores (2011) usaram 10 conjuntos de urina e 200 µL de cada amostra 

foi pré-tratado com diferentes quantidades de HCl 6 mol.L
-1

, seguida de agitação vigorosa 

durante 5 minutos. Posteriormente a técnica de identificação utilizada foi UPLC com 

separação bidimensional e detecção por arranjos de diodos. Os maiores rendimentos de           

u-SPMA foram observados naquelas amostras tratadas com 20 a 25 mL de HCl 6 mol.L
-1

. As 

porcentagens de rendimento das amostras tratadas com 0, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200 e 

300 mL de HCl 6 mol.L
-1

 foram de 82, 92, 97, 98, 100, 99, 98, 72, 61 e 64%, 

respectivamente. Estes resultados sugerem que o u-SPMA não é estável a um pH muito baixo, 

e não pode ser liberado da sua forma pré-SPMA em pH alto. Observou-se também que 

condições ácidas mais fortes aumentou significativamente a produção de alguns componentes 

urinários desconhecidos, mas não u-SPMA livre. Sterz e colaboradores (2010) mostram que a 
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conversão de pré-SPMA para SPMA aumentou com a diminuição do pH e sugere que o ajuste 

do pH da amostra de urina esteja entre 0,5 – 1,0 (por adição de HCl 6 mol.L
-1

), antes da 

análise. Sendo esta a  melhor condição para a conversão completa de pré-SPMA em u-SPMA. 

A Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, baseado na ACGIH, 2013, 

ratifica o valor de referência de 25 µg de u-SPMA/g de creatinina, a partir de amostra de urina 

coletada ao final da jornada de trabalho). Dessa forma, o método analítico empregado para a 

determinação do u-SPMA deve ter eficiência suficiente para detectar pequenas variações nos 

níveis urinários, uma vez que este metabólito encontra-se em baixas concentrações, 

aproximadamente 0,11% do benzeno é metabolizado como SPMA                          

(BARATA-SILVA et al., 2014). A Tabela 7 reúne estudos com a descrição de métodos 

analíticos empregados para determinar o u-SPMA desde 1993 até os dias atuais é possível 

observar que a técnica analítica de maior uso é HPLC-MS/MS, utilizando coluna C18, e a 

quantificação é baseada nas razões do u-SPMA e relação a um padrão interno, por exemplo, 

13
C6-SPMA. O menor limite de detecção do método (MLOD) reportado dentre todos os 

trabalhos consultados foi de 0,010 ng.mL
-1

, obtido por em Ding e colaboradores (2009). 
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Tabela 7: Métodos analíticos para determinação de ácido S-fenilmercaptúrico urinário, u-SPMA. 

REFERÊNCIA 
TÉCNICA 

ANALÍTICA 
PREPARO DA AMOSTRA 

COLUNA 

(dimensões e 

diâmetro de 

partícula) 

FASE MÓVEL 

VAZÃO 

DA FASE 

MÓVEL 

PADRÃO DETECÇÃO LOD 

SITTERT, VAN 

et al., 1993 
GC-MS 

1. ELL com acetato de etila 

2. Centrifugação 

3. Secou e dissolveu em 2,0 mL de 

agente de metilação. 
4. Secou e ressuspendeu em 1,0 mL 

de diclorometano. 

DB 1 (60m,  

0,22m ) 

Gás Hélio a 170kPa 

 

A temperatura do injetor foi de 250 

°C e o programa de temperatura do 

forno 35 °C durante 1 minuto, em 
seguida 10 °C/minuto até 300 °C, 

depois constante a 300 °C durante 

7,5 minutos. 

1,0 mL/min 

SPMA  

Padrão interno: ácido 

S-benzilmercaptúrico 
(SBMA) 

SPMA: 194 m/z  
SBMA (padrão interno): 

176 m/z 

1,0  a 

5,0 µg/L 

SCHAFER et al., 

1993 
HPLC 

1. Ajuste de pH da urina para 7 

usando H3PO4 

2. SPE com C18 Bond Elute  
3. Hidrólise: HCl concentrado 

4. ELL com éter dietílico 

5. Secou e ressuspendeuu em ácido 
fosfórico 1%. 

Coluna ODS 

Nucleosil  

(40mm  x  
4.6mm,  3µm) 

Solvente A: Hidrogenossulfato de 
tetrabutilamonio - TBAHS (pH 4,1) 

Solvente B: Metanol  (75:25, v/v) 

0,7  ml/min SPMA 255 nm 
3,0 

mg/L 

POPP et al., 1994 GC-MS 

1. ELL com acetato de etila 

2. Metilação 
3. Secou e ressuspendeu em 

diazometano 

DB 5 (30m,  
0,3m) 

Gás Hélio 

 
80 °C por 5 min, rampa de 

aquecimento de 12°C/min 

Injector:230°C  
Interface: 250°C 

Tempo splitless: 2min 

NR NR 

SPMA 194,042 m/z  

F-SPMA (padrão 

interno): 212,033 m/z 

1,0 µg/L 

EINIG; 

DEHNEN, 1995 

HPLC-

fluorescência 

1. Hidrólise: HCl 25% 

2. SPE com C18 

Um sistema de 
coluna dupla foi 

utilizado 

Coluna 1: 
Nucleosil C18 

(50mm x 2mm, 

5 µm) 
Pré-coluna 

(11mm x 2mm) 

Coluna 2: 
Nucleosil C8 

(125mm x 
2mm) 

Gradiente 

Solvente A: Metanol 
Solvente B: Ácido acético 0,1% 

0,2 mL/min 

SPMA 
Padrão interno: ácido 

S-Acetil-4-

metiltiofenol 

ʎex = 395 nm 

ʎem = 470 nm 
1,0 µg/L 
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REFERÊNCIA 
TÉCNICA 

ANALÍTICA 
PREPARO DA AMOSTRA 

COLUNA 

(dimensões e 

diâmetro de 

partícula) 

FASE MÓVEL 

VAZÃO 

DA FASE 

MÓVEL 

PADRÃO DETECÇÃO LOD 

MAESTRII et al., 

1997 

HPLC-

fluorescência 

1. Hidrólise 

2. SPE com C18 

3. Secou e ressuspendeu em 2,5 mL 

de clorofórmio - ácido acético (99:1 

v/v) 
4. Secou e ressuspendeu em 1,0 mL 

de tampão fosfato 10mM (pH 7,0) 

5. SPE com SAX 
6. Desproteinização 

Supelcosil C18 

(150mm x 
4,6mm, 3µm) 

Solvente A: tampão acetato 0,05M 
(pH 6,5), cloreto de tetraetilamonio 

0,83 g/L, tetrahidrofurano 1% 

Solvente B: metanol 

0,8 mL/min SPMA 
ʎex = 300 nm 

ʎem = 440 nm 
0,5 µg/L 

ANGERER et al., 
1998 

GC-MS 

1. Hidrólise: HCl concentrado 
2. ELL com acetato de etila 

3. Metilação 

4. Ressuspendeu em solução de 
diazometano em tolueno. 

DB-WAX (60m 

x 0,32mm, 

0,25µm) 

Gás Hélio a 15psi 

 
Programa de temperatura do forno 

começa aos 70°C  e vai a 250°C, 

em uma rampa de 5°C/min. Em 
seguida permanece em 250°C por 

20 minutos. 

NR 

SPMA 
Padrão interno: ácido 

p-fluor-S-

fenilmercaptúrico (p-
F-SPMA) 

SPMA: 194 → 123 m/z   

p-F-SPMA (padrão 

interno): 212 →141 m/z 

1,0 µg/L 

MELIKIAN et 

al., 1999 

HPLC–

MS/MS 

1. SPE com SAX 

2. ELL com acetato de etila 
3. Secou e ressuspendeu em solução 

metanol:ácido acético aquoso 1% 

(20:80 v/v). 

Coluna C18 

Phenomenex  

(250mm  x  
2mm,  5µm) 

Gradiente linear 

Solvente A: ácido acético aquoso a 

0,5% 
Solvente B: Metanol 

Divisor de 
fluxo na 

entrada do 

ESI de 0,9 
ml/min a 

160 µl/min 

SPMA 
Padrão interno: 13C6-

SPMA 

SPMA: 238 → 109 m/z   
13C6-SPMA(padrão 

interno): 244 →115 m/z 

0,02 

ng/injeção 

INOUE et al., 
2000 

HPLC 

1. Hidrólise: H3PO4 9,9M 

2. ELL usando solução éter:metanol 
(9:1 v/v) 

3. Centrifugação 

Coluna ODS-3  

(150mm  x  

4,6mm,  5µm) 

Mistura de acetonitrila(100mL): 
metanol (24mL): 60% de ácido 

perclórico (0,5mL): água 

desionizada (até um volume total de 
1 litro) 

2,0 mL/min 

SPMA 

Padrão interno: ácido 
D,L-fenilmercaptúrico 

(DL-SPMA) 

205nm 0,02 mg/L 

BURATTI et al., 
2001 

HPLC-
fluorescência 

1. Hidrólise: HCl 12M. 

2. ELL usando solução 
clorofórmio:acetona (2:1 v/v). 

3. Desidratação da fase orgânica 

com sulfato de magnésio anidro. 
4. Secou e ressuspendeu em NaOH 

2M contendo 2mM de EDTA 
sódico. 

5. Derivatização 

6. SPE dos Aril tiol-MB 

derivatizados com Oasis HLB-1cc. 

7. Secou e ressuspendeu em 

acetonitrila. 

Supelcosil DP 

fenil (100mm x 
4,6mm, 5µm)  

Pré-coluna 
Supelguard DP 

(20mm x 

4,6mm, 5µm) 

Solvente A: água -tetrahidrofurano - 

ácido trifluoracético (85:15:0,1) 
Solvente B:acetonitrila - água - 

ácido trifluoracético (65:40:0,1) 

2,0 mL/min SPMA 
ʎex = 375 nm 
ʎem = 480 nm 

1,0 µg/L 
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REFERÊNCIA 
TÉCNICA 

ANALÍTICA 
PREPARO DA AMOSTRA 

COLUNA 

(dimensões e 

diâmetro de 

partícula) 

FASE MÓVEL 

VAZÃO 

DA FASE 

MÓVEL 

PADRÃO DETECÇÃO LOD 

MELIKIAN et 

al., 2002 

HPLC–

MS/MS 

1. SPE com SAX 

2. ELL com acetato de etila 

3. Secou e ressuspendeu em solução 
metanol:ácido acético aquoso 1% 

(20:80 v/v). 

Coluna C18 

Phenomenex  

(250mm  x  

2mm,  5µm) 

Gradiente linear 

Solvente A: ácido acético aquoso a 

0,5% 

Solvente B: metanol 

Divisor de 

fluxo na 

entrada do 

ESI de 0,9 

ml/min a 
160 µl/min 

SPMA 

Padrão interno: 13C6-
SPMA 

SPMA: 238 → 109 m/z   
13C6-SPMA(padrão 

interno): 244 →115 m/z 

0,02 

ng/injeção 

PIERI et al., 2003 
HPLC–

MS/MS 

HPLC usando uma coluna Nova-

Pak equipado pré-coluna Sentry. 

RP Nova-Pak® 
C18 (20mm × 

3,9mm, 4 μm) 

Gradiente linear 

Solvente A: solução aquosa de 
ácido fórmico 0,1M, pH 2 

Solvente B: solução metanólica 0,1 

M de ácido fórmico 

200 µL/min 

SPMA 

Padrão interno: ácido 
p-bromo-S-

fenilmercaptúrico (p-

Br-SPMA) 

SPMA: 237.8 → 109.1 

m/z  
p-Br-SPMA (padrão 

interno): 315.9 →186.8 

m/z 

5,0 μg/L 

LIN et al., 2006 
HPLC–

MS/MS 
- NR NR 

Divisor de 

fluxo na 

entrada do 
ESI de 600 

µL/min 

para 30 
µL/min,. 

SPMA 
Padrão interno: 13C6-

SPMA 

SPMA: 238 → 109 m/z   
13C6-SPMA(padrão 

interno): 244 →115 m/z 

0,042 

μg/L 

SCHETTGEN et 

al., 2008 

HPLC–

MS/MS 

1. Hidrólise: ácido fórmico 
concentrado. 

2. Centrifugação. 

C8, Luna, 

Phenomenex 
(150mm x 

4,6mm, 3µm)  

Pré-coluna C8, 
Luna, 

Phenomenex 

(4mm x 3mm) 

Gradiente  

Solvente A: Solução de ácido 
fórmico aquoso 0,05% (ajustado 

para pH 2,5 com ácido fórmico)  

Solvente B: acetonitrila (95:5, v/v) 

0,3 mL/min 
SPMA 

Padrão interno: D5-

SPMA 

SPMA: 237,9 → 108,9 

m/z 
0,02  μg/L 

BARBIERI et al., 

2008 

HPLC–

MS/MS 
SPE com SAX 

C18 (75mm x 

2,1mm, 3µm) 

Gradiente  

Solvente A: Solução ácido acético 

0,1% v/v  
Solvente B: metanol 10% v/v. 

200 μL/min SPMA SPMA: 238 → 97 m/z 0.30 μg/L 

SABATINI et al., 

2008 

HPLC–

MS/MS 

1. Centrifugação. 
2. SPE com cartucho EvoluteTM 

ABN. 
3. Eluição: solução aquosa de 

metanol 10% v/v. 

4. Secou e ressuspendeu em ácido 
fórmico 20 mM:metanol (1:1 v/v). 

Max-RP, 

Phenomenex 
(50mm x 

0,5mm, 4µm)  
Pré-coluna 

Max-RP, 

Phenomenex 
(20mm x 

0,5mm, 4µm) 

Solvente A: Ácido fórmico 20mM  

Solvente B: metanol 10 μL/min 
SPMA 

Padrão interno: D5-

SPMA 

SPMA: 238 → 109,252 
m/z  

D5-SPMA (padrão 

interno): 243 →114 m/z 

0,30 μg/L 
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REFERÊNCIA 
TÉCNICA 

ANALÍTICA 
PREPARO DA AMOSTRA 

COLUNA 

(dimensões e 

diâmetro de 

partícula) 

FASE MÓVEL 

VAZÃO 

DA FASE 

MÓVEL 

PADRÃO DETECÇÃO LOD 

DING et al., 2009 
HPLC–

MS/MS 

Diluição urina (1:10) com solução 

aquosa ácido acético 0,5%. 

C18, Waters 

Xterra  (50mm 

x 4,6mm, 5µm) 

Solvente A: ácido acético em água 

0,5% 

Solvente B: acetonitrila 

NR 

SPMA 

Padrão interno: 13C6-

SPMA 

SPMA: 238 → 109 m/z 

(quantificação), 239 → 

110 m/z (confirmação)  
13C6-SPMA(padrão 

interno): 244 →115 m/z 

0,01 µg/L 

TRANFO et al., 
2010 

HPLC–
MS/MS 

1. Hidrólise: H3PO4 9M. 

2. SPE com C18. 

3. Filtração membrana 0,22µm. 

C18 - Sigma–

Aldrich 
(150mm × 

4,6mm, 5µm) 

Gradiente linear 

Solvente A: Metanol  

Solvente B: Ácido acético 0,1 M 

1,0 mL/min 

SPMA 

Padrão interno: DL-

SPMA-3,3-d2 

ÍONS NEGATIVOS  

SPMA: 238.1 → 109.1 

m/z  
DL-SPMA-3,3-d2 

(padrão interno): 240.1 

→109.1 m/z 

0.05 μg/L 

STERZ et al., 

2010 

HPLC–

MS/MS 

1. Hidrólise: HCl 

2. Centrifugação 

3. SPE com resina Oasis MAX. 
4. Secou e ressuspendeu 

metanol/HCl pH 2 (1:1 v/v) 

C18, Luna, 

Phenomenex 

(100mm x 

2mm, 2,5µm) 

Gradiente 

Solução A: 0,1% acetato de amónio 

aquoso, pH 4,3  
Solução B: metanol com 0,1% de 

ácido acético (B) 

0,32 

mL/min 

SPMA 

Padrão interno: D5-
SPMA 

SPMA: 238 → 109 m/z 

(quantificação), 240 → 

111 m/z (confirmação)  
D5-SPMA (padrão 

interno): 245 →116 m/z 

0,03 

ng/mL 

FUSTINONI et 

al., 2010 

HPLC–

MS/MS 

Método 1: centrifugou e hidrolisou 

com ácido fórmico 0,1M. 

 
Método 2: SPE com resina 

Hypersep-SAX.. 

Método 1: 
Supelcosil LC-

18-DB (75mm x 

3,0mm, 3µm) 

 

Método 2: C18, 

Thermo Fisher 
Scientific 

(150mm x 

2,1mm, 5µm) 

Método 1: Gradiente linear. 
Solvente A: Metanol. Solvente B: 

ácido fórmico aquoso 20 mM. 

 

Método 2: eluição isocrática de 

ácido acético aquoso a 0,5% e 

metanol (1:1) 

Método 1: 
0,5 mL/min 

 

Método 2: 
0,25 

mL/min 

Método 1: SPMA, D5-

SPMA (padrão 
interno) 

Método 2: SPMA, D2-

SPMA (padrão 
interno) 

Método 1: SPMA 238 

→ 109 m/z e D5-SPMA 
(padrão interno) 243 

→114 m/z 

 

Método 2: SPMA 238 

→ 109 m/z e D2-SPMA 

(padrão interno) 240 
→109 m/z 

0,10 μg/L 

LOVREGLIO et 

al., 2010 

HPLC–

MS/MS 
SPE NR NR NR SPMA ÍONS NEGATIVOS 0,20 μg/L 

LOVREGLIO, 
PIERO et al., 

2011a 

HPLC–

MS/MS 

1. Centrifugação. 

2. SPE com cartucho EvoluteTM 

ABN. 
3. Eluição: solução aquosa de 

metanol 10% v/v. 
4. Secou e ressuspendeu em ácido 

fórmico 20 mM:metanol (1:1 v/v). 

Max-RP, 
Phenomenex 

(50mm x 

0,5mm, 4µm)  
Pré-coluna 

Max-RP, 
Phenomenex 

(20mm x 

0,5mm, 4µm) 

Solvente A: Ácido fórmico 20mM  

Solvente B: metanol 10 μL/min 
SPMA 

Padrão interno: D5-

SPMA 

SPMA: 238 → 109,252 

m/z  

D5-SPMA (padrão 
interno): 243 →114 m/z 

0,30 μg/L 
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REFERÊNCIA 
TÉCNICA 

ANALÍTICA 
PREPARO DA AMOSTRA 

COLUNA 

(dimensões e 

diâmetro de 

partícula) 

FASE MÓVEL 

VAZÃO 

DA FASE 

MÓVEL 

PADRÃO DETECÇÃO LOD 

LOVREGLIO, P 

et al., 2011b 

HPLC–

MS/MS 

1. Centrifugação. 

2. SPE com cartucho EvoluteTM 

ABN. 

3. Eluição: solução aquosa de 
metanol 10% v/v. 

4. Secou e ressuspendeu em ácido 

fórmico 20 mM:metanol (1:1 v/v). 

Max-RP, 

Phenomenex 

(50mm x 

0,5mm, 4µm)  

Pré-coluna 
Max-RP, 

Phenomenex 

(20mm x 
0,5mm, 4µm) 

Solvente A: Ácido fórmico 20mM  

Solvente B: metanol 10 μL/min 

SPMA 

Padrão interno: D5-
SPMA 

SPMA: 238 → 109,252 
m/z   

D5-SPMA (padrão 

interno): 243 →114 m/z 

0,30 

μg/L 

LEE et al., 2011 UPLC 

1. Centrifugou  

2. Hidrólise: HCl 6 mol.L-1 
3. ELL com diclorometano 

4. Secou e ressuspendeu em 

metanol. 

Coluna 1: C18 

Kinetex (50mm 
x 2,1mm, 

2,6µm)  

Coluna 2: C18 
Kinetex (50mm 

x 2,1mm, 

1,7µm) 

Solvente A: metanol 
Solvente B: ácido acético  0,1% 

(v/v) 

Varia em 
0,2; 0,25 e 

0,6 mL/min 

SPMA 

Padrão interno: ácido 

D,L-fenilmercaptúrico 
(DL-SPMA) 

258,2 nm 1,0 μg/L 

B’HYMER, 2011 
HPLC–

MS/MS 
SPE com C18 Bond Elut 

Agilent Zorbax 

Rx C18 

(250mm x 
3,0mm, 3,5µm) 

 

Pré coluna: 
Pheomenex C18 

(4mm x 2mm) 

Solvente A: 5:95 - acetonitrila e 
ácido acético 0,1% 

Solvente B: 75:25 acetonitrila e 

ácido acético 0,1% 

0,3 mL/min 

exceto no 
pós corrida 

SPMA 

Padrão interno: D5-
SPMA 

SPMA: 238 → 109 m/z  

D5-SPMA (padrão 
interno): 243 →114 m/z 

0,2 

ng/mL 

CIARROCCA et 

al., 2012 
GC-MS 

1. ELL com acetato de etila 
2. Metilação 

3. Secou e ressuspendeu em 

diclorometano. 

DB 1 (60m,  

0,22m ) 

Gás Hélio a 170kPa 
 

Programa de temperatura do forno 

35 °C durante 1 minuto, em seguida 
10 °C/minuto até 300 °C, depois 

constante a 300 °C durante 7,5 

minutos. 
 

O volume de injeção foi de 1 ml 
splitless. 

1,0 mL/min 

SPMA  
Padrão interno: ácido 

S-benzilmercaptúrico 

(SBMA) 

SPMA (fragmento de 

éster metílico de 
SPMA): 194 m/z  

SBMA (fragmento de 

éster metílico de SBMA) 
(padrão interno): 176 m/z 

5,0 μg/L 

MANSI et al., 

2012 

HPLC–

MS/MS 

1. SPE.  

2. Hidrólise: H3PO4 9M. 
Fase Reversa 

Gradiente linear  

Solvente A: Metanol 
Solvente B: Ácido acético 0,1M 

NR 

SPMA 

Padrão interno: DL-
SPMA-3,3-d2 

ÍONS NEGATIVOS  

SPMA: 238,1→109,1 

m/z  

DL-SPMA 3,3-d2 

(padrão interno): 
240,1→109,1 m/z 

0,05 

μg/L 
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COLUNA 

(dimensões e 

diâmetro de 

partícula) 

FASE MÓVEL 

VAZÃO 

DA FASE 

MÓVEL 

PADRÃO DETECÇÃO LOD 

WANG et al., 

2013 
LC-MS/MS 

1. Hidrólise: ácido acético 

2. ELL com acetato de etila 

3. Centrifugação 

4. Secou e ressuspendeu em 3% 

acetonitrila e 77% água 
(contaminado 0.3% ácido fórmico) 

Purospher 

STAR C18 

(50mm x 
2.1mm., 3 µm, 

Merck) 

Modo isocrático 

3% acetonitrila e 77% água 
(contaminado 0.3% ácido fórmico). 

0,6 mL/min 

SPMA 

Padrão interno: D5-
SPMA 

ÍONS NEGATIVOS   

SPMA: 238→109 m/z  

SPMA-d2 (padrão 

interno): 243→114 m/z 

0.10 

ng/mL 

TUAKUILA, 
2013 

HPLC–
MS/MS 

1. SPE com SAX 

2. Eluição: ácido fórmico 10%. 
3. Secou e ressuspendido em 

solução aquosa metanol (9:1). 

C18 Supersples, 

Waters (125mm 

× 4mm) 

Solvente A: Ácido acético aquoso 

0,5% (v/v)  
Solvente B: Metanol com ácido 

acético 0,5% (v/v) 

0,4 mL/min 

SPMA 

Padrão interno: D5-

SPMA 

SPMA: 238 → 109 m/z 

(quantificação), 240 → 
111 m/z (confirmação)  

D5-SPMA (padrão 

interno): 243 →114 m/z 
(quantificação),  245 

→116 m/z (confirmação) 

0.10 µg/L 

MATHIAS; 

HYMER, 2014 
HPLC–MS NR Fase Reversa 

Gradiente  

Solvente A: Metanol  
Solvente B: Ácido acético 

NR 

SPMA 

Padrão interno: D2-
SPMA 

ÍONS NEGATIVOS  
SPMA: 238→109 m/z  

SPMA-d2 (padrão 

interno): 243→114 m/z 

0.30 μg/L 

CARBONARI et 
al., 2014 

HPLC–
MS/MS 

1. SPE  
2. Hidrólise: H3PO4 9M 

NR 

Gradiente linear  

Solvente A: Metanol  

Solvente B: Ácido acético 0,1 M 

NR 

SPMA 

Padrão interno: DL-

SPMA-3,3-d2 

ÍONS NEGATIVOS   

SPMA: 238,1→109,1 

m/z  
DL-SPMA 3,3-d2 

(padrão interno): 

240,1→109,1 m/z 

0,05 µg/L 

ZHANG et al., 

2014 

HPLC–

MS/MS 

1. Hidrólise: ácido fórmico 
concentrado. 

2. Centrifugação e filtração usando 

membrana 0,22µm. 

C18 Agilent 
Zorbax Eclipse 

XDB (2,1mm x 

150mm, 3,5µm) 

Solvente A: Ácido fórmico aquoso 

0,05% (v/v)  
Solvente B: Acetonitrila 

0,3 mL/min 

e 0,25 
mL/min 

SPMA 

Padrão interno: D5-
SPMA 

SPMA: 237,9 → 108,9 

m/z  

D5-SPMA (padrão 
interno): 242,9 →114,0 

m/z 

0,013 

ng/mL 

BORGIE et al., 
2014 

UPLC–
MS/MS 

1. Centrifugação 
2. SPE com cartucho Oasis MAX 

3. Secou e ressuspendeu com 0,1 

mL de ácido fórmico 0,1% - 
acetonitrila (95:5 v/v) 

C18 Acquity 

UPLC BEH 
(2,1mm x 100 

mm, 1,7µm) 

Gradiente 

Solvente A: Acetonitrila 
Solvente B: Ácido acético aquoso 

0,01% 

0,4 mL/min 

SPMA 

Padrão interno: D5-

SPMA 

ÍONS NEGATIVOS NR 
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MÓVEL 
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BI-HUA LV et 

al., 2014 
HPLC/MS NR 

SHIM-PACK 

VP-ODS (2,0 

mm × 150mm, 

4,6 μm)  

 
Pré coluna: 

ODS (50mm x 

2.0mm, 4,6 μm) 

Acetonitrila e água (proporção em 
volume 25:75, fase aquosa contendo 

0,3% de ácido fórmico) 

NR SPMA 
ÍONS NEGATIVOS  

SPMA 238→109 m/z 
10,0 μg/L 

Legenda: 

GC: Gas Chromatography;  

HPLC: High Performance Liquid Chromatography;  

LC: Liquid Chromatography; 

MS: Mass Spectrometry; 

NR: não relatado;  

UPLC: Ultra Performance Liquid Chromatography. 

SPE: extração em fase sólida 

ELL: extração líquido líquido 
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3.6 Preparo de amostra: Extração com partição em baixa temperatura (LTPE) 

Matrizes biológicas são caracterizadas por apresentar uma composição complexa, 

concentração muito baixa do(s) analito(s) e alta possibilidade de interferentes         

(JANICKA et al., 2010). Esses interferentes coextraídos da matriz podem causar problemas 

analíticos resultando em supressão ou aumento do sinal quando se usa espectrometria de 

massas, comprometendo os limites de detecção e a exatidão dos métodos. Tais problemas 

podem ser superados pela seleção apropriada do procedimento de preparo de amostra, 

fundamental para a identificação inequívoca, confirmação e quantificação dos analitos. O 

objetivo principal desse processo é separar e pré-concentrar o composto alvo          

(JANICKA et al., 2010 apud MAGALHÃES, 2012a). 

Diferentes processos são usados para remover impurezas e extrair o analito e/ou MBE 

de fluidos biológicos. A escolha da técnica adequada para a etapa de preparo da amostra 

depende estritamente das propriedades do analito, tais como: a volatilidade, a polaridade, a 

estabilidade e as solubilidades em água e em solvente orgânico (BARROS, 2014). Como pode 

ser observado na Tabela 5, em análises para o u-ttMA o procedimento mais citado na 

literatura é a extração em fase sólida (SPE) usando cartucho contendo trocador iônico       

forte - SAX. Análises do u-SPMA são comumente reportadas na literatura, Tabela 7, 

utilizando extração líquido – líquido (LLE) ou em fase sólida SPE com cartuchos do tipo C18. 

Recentemente, extração com partição em baixa temperatura (LTPE) também 

conhecida como extração líquido-líquido com partição em baixa temperatura (LLE-LTP), 

surgiu como uma nova alternativa para análise de contaminantes orgânicos em diferentes 

matrizes aquosas, tais como a água (GOULART et al., 2010) e alimentos (GOULART et al., 

2008). Este procedimento de extração consiste na adição de uma pequena quantidade de um 

solvente orgânico (normalmente acetonitrila) para uma amostra aquosa (neste caso urina), 

formando uma mistura inicialmente completamente miscível. A solução é refrigerada a           

-20 °C, durante aproximadamente 3 horas. Sob estas condições, a fase aquosa solidifica-se, ao 

passo que o sobrenadante orgânico continua líquido, consistindo principalmente do solvente 

orgânico e analito(s) solubilizado(s), podendo ser prontamente isolado(s) e posteriormente 

analisado(s). O método possui um número de etapas reduzido, torna-o simples e permite o 

aumento da frequência analítica. Além disso, é necessário um pequeno volume de amostra e 

de solvente orgânico para obter um extrato relativamente limpo (GOULART et al., 2010; 

MAGALHÃES, 2012a). Acetato de etila, acetona, acetonitrila e metanol são alguns solventes 

que podem ser empregados nesta técnica. Para ser considerado bom solvente, o mesmo deve 

ser compatível com os analitos, com a preparação da amostra e a análise cromatográfica. A 
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utilização de acetonitrila na LTPE possui a vantagem de extrair menos interferentes lipofílicos 

das matrizes, quando comparadas a acetona e o acetato de etila                         

(MAŠTOVSKÁ; LEHOTAY, 2004). Além disto, possibilita a extração de compostos polares 

do meio aquoso, com bons rendimentos.  

A extração com partição em baixa temperatura (LTPE) tem-se apresentado como uma 

alternativa para extração de agrotóxicos em diversas matrizes (MAŠTOVSKÁ; LEHOTAY, 

2004; VIEIRA; NEVES; DE QUEIROZ, 2007; GOULART et al., 2008; GOULART et al., 

2010; BARROS, 2014). Outra aplicação da técnica foi descrita na literatura por Magalhães e 

colaboradores (2012b) para análise por LC-MS de diazepínicos em urina de usuários destas 

drogas. O método foi otimizado levando em conta três variáveis relevantes do método: (1) 

tipo de congelamento (1 h no freezer e 8 s em nitrogênio líquido), (2) força iônica da solução 

(0 e 2,0 mol.L
-1

 de NaCl) e (3) proporção de volume amostra/solvente (1:1 e 2:1). Os 

resultados obtidos indicaram que para variável (1) o tipo de congelamento mais lento 

possibilitou recuperação mais elevada. Para a variável (2) o aumento da força iônica 

aumentou a recuperação para todos os analitos. Já para a variável (3) foi concluído que a 

proporção 1:1 de amostra/solvente foi a melhor uma vez que a proporção 2:1 (1 mL de urina 

para 0,5 mL de acetonitrila) não proporcionou separação das fases. O método otimizado foi 

então validado e aplicado em amostras de urina de usuários dos diazepínicos. Os resultados 

demonstram claramente que o método proposto é simples, rápido e sensível o suficiente para 

ser usada como um procedimento de rotina para a determinação de benzodiazepínicos em 

amostras de urina. 

A LTPE se destaca por usar pequenos volumes de solvente e de amostra, além de ser 

simples e eficiente para a extração de compostos polares e apolares de amostras aquosas, de 

baixo custo e pode proporcionar elevado grau de concentração do analito se incluir a 

evaporação do solvente extrator. Além disso, trabalhos recentes vêm mostrando a 

versatilidade e a eficiência da aplicação da técnica, dando respaldo para a utilização da mesma 

na determinação de analitos com diferentes polaridades, como é o alvo deste estudo. 

 

3.7 Cromatografia líquida de ultra alta eficiência acoplada a espectrometria de 

massas sequencial (UHPLC/MS/MS) 

A cromatografia líquida foi definida no início século XX pelo trabalho do botânico 

russo, Mikhail S. Tswett. Desde então muitos avanços foram alcançados e todos eles foram 

impulsionados pelo desenvolvimento contínuo de novas fases estacionárias (FE) que fossem 

capazes de gerar colunas de alta eficiência, compostas por pequenas partículas, permitindo 
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análises mais rápidas (MALDANER; JARDIM, 2009). Essa técnica é capaz de analisar 

diferentes matrizes, permitindo separar com alta resolução e analisar quantitativamente 

diversos compostos presentes em misturas, portanto, com eficiência e seletividade. 

A UHPLC, que é o avanço mais recente das técnicas de cromatografia em fase líquida, 

desenvolveu-se a partir da introdução das partículas de fases estacionárias (FE) porosas 

menores ou iguais a 2 µm, em resposta à busca contínua por análises mais rápidas e eficientes. 

A UHPLC fundamenta-se nos mesmos princípios de separação da HPLC, tendo como 

principais diferenças as colunas cromatográficas empregadas que são de dimensões reduzidas 

(5 a 10 cm de comprimento e diâmetros internos de 1 a 2,1 mm), recheadas com partículas de 

FE ≤ 2 µm, as quais, juntamente com as altas velocidades lineares de fase móvel (FM) que 

aumentam a resolução e a detectabilidade, diminuem o tempo das análises, porém geram um 

aumento significativo na pressão cromatográfica (MALDANER; JARDIM, 2009; 2012).  

A UHPLC é uma excelente técnica de separação, entretanto necessita de uma técnica 

confirmatória quando a análise qualitativa (confirmação da identidade química) é também 

necessária. Dentre as várias opções existentes, a que melhor fornece informações estruturais é 

a espectrometria de massas (LANÇAS, 2009). O acoplamento dessas técnicas combina as 

vantagens da cromatografia (alta eficiência de separação) com as da espectrometria de massas 

(seletividade e obtenção de informação estrutural, massa molar e aumento adicional da 

seletividade) para tornar o método um dos mais eficientes e amplamente utilizados em 

pesquisas recentes com aplicação ambiental (CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008). 

Algumas cuidados devem ser tomados para que ocorra um acoplamento entre o 

cromatógrafo e o espectrômetro de massas, tais como: nenhuma característica de cada 

instrumento não deve ser afetada, não deve ocorrer perda de amostra durante a sua passagem 

entre os instrumentos e também não devem ocorrer modificações químicas não controladas do 

analito. Quando se utiliza HPLC-MS, são encontradas incompatibilidades relacionadas à 

vazão do eluente da coluna cromatográfica para o interior do espectrômetro de massas, de 

maneira que não é possível bombear todo o eluente diretamente para o interior do 

espectrômetro que opera a pressões muito reduzidas, da ordem de 1,3 × 10
-4

 Pa. Além disso, é 

necessário uma fonte de ionização capaz de ionizar, sem que haja perda por degradação, 

compostos pouco voláteis e/ou sensíveis à temperatura que foram separados por 

cromatografia (CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008; ARDREY, 2003). 

O espectrômetro de massas é composto por uma fonte de ionização, um analisador de 

massas e um detector, sendo que diferentes tipos desses componentes têm sido desenvolvidos 

e utilizados em análises das mais variadas. Dessa forma, com o objetivo de minimizar as 
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limitações do interfaceamento dos sistemas, diferentes interfaces, nas quais, muitas vezes 

também ocorre a ionização dos analitos (fontes de ionização) têm sido desenvolvidas e 

disponibilizadas no mercado. Dentre as fontes de ionização mais usadas para sistemas   

HPLC-MS, podem-se destacar: ionização por eletronebulização (electrospray ionization-ESI), 

ionização química à pressão atmosférica (atmospheric pressure chemical ionization-APCI) e, 

mais recentemente, a fotoionização à pressão atmosférica (atmospheric pressure 

photoionization-APPI) (CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008; ARDREY, 2003). Cada 

tipo de interface possui um mecanismo específico de ionização que é influenciado de maneira 

distinta em relação à produção dos íons. Desta forma, cada técnica possui suas especialidades 

e suas limitações (ANTIGNAC et al., 2005; REMANE et al., 2010). 

 

3.7.1 Ionização por eletronebulização ou electrospray (ESI) 

A ionização pelo processo electrospray (ESI), ilustrado na Figura 3, permite a criação 

de íons em pressão atmosférica, na qual a amostra é pulverizada através de um fino capilar de 

aço inoxidável. Uma alta tensão é aplicada à ponta deste capilar e conforme a densidade de 

carga na gota aumenta, o campo elétrico formado entre o capilar e o contra-eletrodo também 

aumenta. Como consequência, a alta densidade de carga na superfície do líquido leva a uma 

ruptura da tensão superficial do líquido por repulsão coulômbica das cargas na sua superfície. 

Com a aplicação deste forte campo elétrico, a amostra que sai pelo capilar estará dispersa em 

um aerosol (cone de Taylor) composto por gotículas de solvente e analito altamente 

carregadas. O processo de nebulização é auxiliado por um gás inerte, geralmente nitrogênio, 

que é introduzido na fonte ESI, fluindo externamente ao capilar e na entrada do espectrômetro 

de massas. Este fluxo de gás, geralmente, está em temperaturas elevadas (150 a 200 ºC) e 

auxilia na evaporação do excesso de solvente, aumentando a densidade de cargas nas 

gotículas que se rompem consecutivamente aumentando a eficiência na formação do aerosol 

(ANDREY, 2003; CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008; LANÇAS, 2009).  

A formação dos íons no electrospray ainda não está completamente elucidada, mas 

acredita-se que o processo envolva reações químicas de tranferência de cargas, ainda na fase 

líquida, entre o solvente ionizado e as espécies presentes. Produzindo espécies protonadas 

[M+Hn]
n+

 ou depronadas [M-Hn]
n-

, que dependendo do massa molar e grupamentos funcionais 

presentes e massa molar podem apresentar múltiplas cargas. 

Os detalhes de como efetivamente o íon é transferido para a fase gasosa ainda é 

motivo de muita discussão e controvérsia. Depois da liberação das gotas com alta densidade 

de carga do cone de Taylor, essas passam pela região entre a ponta do capilar e o contra 
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eletrodo e vão sofrendo dessolvatação. A evaporação do solvente, devido à ação do gás de 

nebulização, diminui o tamanho destas gotas e, consequentemente, aumenta a repulsão 

eletrostática entre as cargas formais em suas superfícies. A tensão superficial vai se tornando 

cada vez menor até ocorrer o fenômeno de “explosão coulômbica”, que resulta na formação 

de gotas menores, com posterior liberação dos íons (ANDREY, 2003; CHIARADIA, 

COLLINS e JARDIM, 2008; SOUZA, 2008; LANÇAS, 2009). A partir deste ponto dois 

diferentes mecanismos são propostos. O modelo de carga residual (CRM), no qual as 

microgotas continuam a sofrer a evaporação e fissão num processo contínuo até que tenha 

ocorrido a total dessolvatação das moléculas e, assim, ocorre a transferência das cargas que 

estavam contidas no solvente para o analito, para formação de um íon isolado (Figura 3A), 

isto explica a produção de íons de moléculas de alta massa molar. Já o modelo de desorção de 

íons (IDM) considera que com a evaporação, as gotículas de solvente alcançam um 

determinado raio em que a densidade elétrica na sua superfície é grande o suficiente para 

expulsar os íons dos analitos diretamente para fora da gotícula, neste momento ocorreria a 

transferência de carga entre o solvente e o analito (Figura 3B) (YAMASHITA e FENN, 1984; 

FENN, et al., 1989; FENN, et al., 1990; HOFFMANN e STROOBANT, 2007; DASS, 2007; 

SOUZA, 2008). 

 

Figura 3: Modelos que explicam o processo de ionização por electrospray: (A) modelo do 

resíduo carregado, e (B) modelo de dessorção de íons. 

 

Fonte: Adaptado de Souza, 2008. 

 

Durante o processo de ionização é comum a formação de íons multicarregados (z>1). 

A maioria dos íons gerados na ESI são moléculas protonadas ([M
+
Hn]

n+
) ou deprotonadas 

([M
-
Hn]

n-
), e também é possível a formação de moléculas cationizadas ([M

+
Na]

+
, [M

+
K]

+
, 

[M
+
NH4]

+
) ou anionizadas ([M

+
Cl]

-
) (adducts). Substâncias que apresentam grupamentos 

básicos, principalmente aminas, amidas e ésteres, normalmente são analisadas no modo 

positivo, dada a relativa facilidade com que as mesmas são protonadas. Por outro lado, 
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substâncias contendo funções ácidas, tais como ácidos carboxílicos e fenóis, são analisadas no 

modo negativo por serem facilmente desprotonadas (CROTTI et al., 2006).  

As vantagens da utilização desse tipo de interfaceamento são a ocorrência da 

ionização na fase liquida, permitindo que compostos iônicos e termicamente instáveis possam 

ser analisados e a capacidade de produzir íons de múltiplas cargas, viabilizando, portanto, o 

estudo de moléculas com elevado massa molar. Essa capacidade torna a técnica umas das 

mais importantes para a caracterização estrutural de macromoléculas biológicas (ANDREY, 

2003; CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008).  

As desvantagens da técnica de ESI são principalmente a sua suscetibilidade a efeitos 

causados por interferentes na matriz de análise e a não aplicabilidade para compostos apolares 

ou de baixa polaridade. Além disso, a sua ionização branda produz espécies moleculares 

intactas dificultando a sua informação estrutural. Fontes de ESI são capazes de produzir 

informações estruturais com fragmentação induzida na fonte (aumento da voltagem do cone), 

mas esses espectros não são sempre facilmente interpretáveis. Dessa forma, a melhor opção 

para obter informações estruturais é o uso de espectrometria de massas sequencial  

(ANDREY, 2003). 

 

3.7.2 Espectrometria de massas sequencial (MS/MS) 

A espectrometria de massas sequencial utiliza dois estágios de espectrometria de 

massas (MS1 e MS2) para separar os íons de razão massa carga m/z próximas gerados na fonte 

de ionização. Um deles é usado para isolar o íon de interesse e o outro é usado para 

estabelecer uma relação entre este íon de interesse isolado e outros íons que foram gerados a 

partir da sua dissociação induzida por colisão com um gás inerte (ANDREY, 2003; 

CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008). Esta técnica, amplamente utilizada na detecção 

de compostos em baixas concentrações em matrizes complexas, aumenta a detectabilidade e a 

quantidade de informação estrutural e reduz a interferência espectral (ANDREY, 2003; 

CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008). 

Existe uma grande diversidade de analisadores usados em espectrometria de massas, e 

cada um deles possui suas vantagens e desvantagens. Analisador de massas do tipo 

quadrupolo (Q - quadrupole), armadilha de íons (IT - Ion Trap), tempo de vôo (ToF - Time of 

flight), setor eletrostático (E), setor magnético (B), ressonância ciclotrônica de íons           

(ICR – Ion Cyclotron Resonance) e, mais recentemente, os orbitraps (ANDREY, 2003; 

SOUZA, 2008). 



58 

 

No presente estudo, foi utilizado um equipamento do tipo triploquadrupolo (QqQ) 

para a quantificação dos u-ttMA e u-SPMA. Analisadores do tipo quadrupolo utilizam 

campos elétricos oscilantes, gerados por quatro barras metálicas (eletrodos), para estabilizar 

ou desestabilizar seletivamente as tragetórias dos íons, de acordo com seus valores de m/z, 

durante sua passagem pelo centro do quadrupolo. Em um valor específico da razão entre a 

voltagem e a rádio frequência aplicada nos eletrodos, os íons de uma determinada razão m/z 

atravessam o quadrupolo em uma trajetória estável no sentido do detector e os íons com 

razões m/z diferentes serão colocados em uma trajetória instável que os lançarão para fora do 

analisador (ANDREY, 2003; CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008).  

Um instrumento do tipo QqQ pode ser operado em diferentes formas. Para análises 

quantitativas de espécies conhecidas, o modo mais usual consiste em selecionar o primeiro 

quadrupolo para separar o íon de interesse que chegará ao segundo quadrupolo, denominado 

célula de colisão. No segundo setor (célula de colisão) não ocorre a separação de íons, mas 

sim a fragmentação do íon precursor selecionado no primeiro quadrupolo através da 

dissociação induzida por colisão dos íons com elevada energia cinética e um gás inerte 

(collision-induced dissociation - CID). Os íons fragmentos formados a partir da CID 

fornecem informações estruturais importantes e ainda melhora a detectabilidade do método. 

Os íons fragmentos gerados na célula de colisão serão conduzidos ao terceiro quadrupolo, o 

qual poderá fazer a varredura ou selecionar numa determinada faixa de razões m/z nos quais 

os íons fragmentos de interesse serão detectados.  

Na Figura 4 encontra-se esquematizado o triploquadrupolo utilizado na análise dos 

MBE-Bz. 
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Figura 4: Esquema do espectrômetro de massas modelo triplo quadrupolo (A) e modo de 

seleção de íons pelos analisadores de massas (B). 

 
Fonte: Barros, 2014 

 

3.8 Validação de métodos bioanalíticos 

O desenvolvimento de um método analítico, ou a adaptação, ou implementação de um 

método conhecido envolvem processos de avaliação que aprecie a sua confiabilidade durante 

a sua prática habitual no laboratório (BRITO et al., 2003). Conclusões infundadas, falsas 

interpretações e uma super ou subestimação podem ocorrer caso a confiabilidade dos dados 

seja questionável. Esses erros podem ser multiplicados na comunidade científica, caso não 

seja contestado oficialmente por outros especialistas da área, tornando-o parte do 

conhecimento geral aceito em determinada área de pesquisa. Caso a confiabilidade dos dados 

seja questionável pode-se gerar uma super ou subestimação de efeitos, falsas interpretações e 

conclusões infundadas. Ao não ser oficialmente contestados por outros especialistas da área, 

esses erros podem ser multiplicados dentro da comunidade científica e tornar-se parte do 

conhecimento geral aceito em uma determinada área de pesquisa (PETERS, DRUMMER e 

MUSSHOFF, 2007; BARROS 2014). Uma forma de mostrar a qualidade de medições 

químicas durante as operações de rotina de um laboratório, através de sua comparabilidade, 

rastreabilidade e confiabilidade, é estabelecendo os limites destes parâmetros por meio da 

estimativa das figuras de mérito, numa etapa conhecida como validação                    

(RIBEIRO et al., 2008). 
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A validação de métodos cromatográficos para a quantificação de compostos 

endógenos ou exógenos em matrizes biológicas tem sido tema de discussão em conferências e 

artigos científicos. Trabalhos publicados recentemente têm usado diversos guias de normas de 

validação para métodos bioanalíticos, tais como NIOSH (National Institute for Occupational 

Safety and Health), US-FDA (Food and Drug Administration), e EMA (European Medicines 

Agency). No Brasil a resolução que dispõe sobre os requisitos mínimos para a validação 

desses métodos é a RDC n.º 899, DE 29 DE MAIO DE 2003 (ANVISA, 2003). Cassiano e 

colaboradores (2009), faz uma revisão bibliográfica apresentando as condutas experimentais e 

os critérios de aceitação para a validação de métodos bioanalíticos, para pequenas moléculas, 

por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC).  

A seguir, os parâmetros de validação utilizados neste estudo são descritos de forma 

detalhadas. 

 

3.8.1 Avaliação da interferência da matriz na seletividade 

Segundo a RDC n.º 27, DE 17 DE MAIO DE 2012 (ANVISA, 2012), quando a matriz 

biológica isenta do analito não estiver disponível, o parâmetro seletividade deverá ser testado 

antes de iniciar os ensaios para a validação de método bioanalítico. Como o benzeno é uma 

substância onipresente na natureza, todos estão expostos e dessa forma não é possível obter 

uma amostra de urina que não contenha esta substância ou seus metabólitos. Por esta razão 

este parâmetro foi analisado a fim de verificar se um pool de amostras de urina é 

representativo para todas as amostras. 

 

3.8.2 Seletividade 

Para assegurar que a quantificação do analito de interesse não seja afetada por outros 

compostos como metabólitos, produtos de degradação, compostos endógenos ou outros 

interferentes; a seletividade e/ou especificidade de um método bioanalítico é um importante 

parâmetro a ser avaliado (CASSIANO et al., 2009). Como princípio geral, a seletividade deve 

ser suficientemente boa para que qualquer interferência seja ignorada. Se a seletividade não 

for assegurada, a linearidade, a exatidão e a precisão estarão seriamente comprometidas. No 

entanto, como o método em estudo utiliza separação cromatográfica, como detectores o 

UV/Vis e o espectrômetro de massas sequencialmente, estes garantem a seletividade 

necessária, pela seleção dos tempos de retenção, comprimento de onda ou razão m/z 

adequados.  
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3.8.3 Efeito matriz na etapa de ionização da espectrometria de massas 

A alteração na eficiência de ionização da interface de electrospray é um efeito que 

ocorre quando substâncias inerentes à matriz biológica coeluem com os analitos de interesse. 

Desta forma, este é um importante parâmetro que deve ser avaliado durante o 

desenvolvimento e validação de um método bioanalíticos. (CASSIANO et al., 2009). A 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas sequencial é uma técnica 

altamente seletiva. No modo de monitoramento de múltiplas reações, somente os sinais de 

interesse são registrados, deixando de fora as informações sobre a ocorrência de todos os 

outros compostos na matriz. De certa forma, isto pode dar a falsa ideia de que as outras 

substâncias que coeluem com o analito não interferem nos resultados. No entanto, essas 

substâncias, embora invisíveis para o espectrômetro de massas, podem interferir no processo 

de ionização dos analitos de interesse (BARROS, 2014). A supressão ou aumento do sinal de 

um analito causado por um composto da matriz ocorre na fonte de ionização o que, a 

princípio, é impossível de compensar no espectrômetro de massas. Essa mudança na 

eficiência de ionização na presença de outros compostos é chamada de efeito matriz e foi 

descrito pela primeira vez por Tang e Kebarle em 1993 (TAYLOR, 2005). 

O mecanismo exato do efeito de matriz é desconhecido mas, provavelmente, é 

originado da competição entre um analito e a coeluição de um componente da matriz não 

monitorado (TAYLOR, 2005; CASSIANO et al., 2009). King e colaboradores (2000) 

mostraram que os efeitos de matriz são resultantes da competição entre o analito e 

componentes não voláteis presentes na matriz, da transferência de elétrons do capilar para a 

solução e da separação de cargas na superfície das gotas que irão dar origem aos íons em fase 

gasosa. Esta competição pode aumentar ou diminuir (supressão) a eficiência de formação dos 

íons referentes aos analitos de interesse, mesmo que, inicialmente, estes apresentem as 

mesmas concentrações na interface. Esta competição pode ocorrer dependendo do ambiente 

no qual a ionização e o processo de evaporação estejam ocorrendo. Sendo assim, a eficiência 

de formação dos íons do analito é fortemente dependente da natureza da matriz na fonte de 

ionização (CASSIANO et al., 2009). 

Diversos procedimentos podem ser conduzidos para minimizar os efeitos causados por 

substâncias coeluídas. Reduzir o volume de injeção ou diluir a amostra são abordagens que 

contribuem para o menor efeito da matriz sobre o sinal do analito, no entanto podem não ser 

adequadas devido a sensibilidade instrumental. Outras possibilidades para minimizar os 

efeitos da matriz são a avaliação da preparação da amostra e/ou a otimização dos parâmetros 

cromatográficos (VAN EECKHAUT et al., 2009). Se a sensibilidade não é um problema, uma 
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fonte de ionização alternativa, menos sensível a efeitos de matriz, pode ser usada, por 

exemplo, APCI ou de ionização de elétrons.  

Para corrigir este efeito é comum a utilização de padrões internos desses analitos 

marcados com isótopos estáveis (por exemplo, 
15

N, 
13

C, 
17

O ou 
2
H). Via de regra, o uso dessas 

substâncias é considerado ideal, uma vez que elas comportam-se de forma idêntica ao analito 

na cromatografia e na ionização. Por outro lado, o alto custo e a indisponibilidade desses 

padrões, muitas vezes, inviabilizam esse tipo de tratamento utilizado para compensar a 

alteração no sinal (PETERS; REMANE, 2012; BARROS, 2014). Em muitos casos, várias 

abordagens são combinados para obter resultados quantitativos adequados (TAYLOR, 2005; 

VAN EECKHAUT et al., 2009; PETERS; REMANE, 2012).  

 

3.8.4 Efeito residual 

O efeito residual também conhecido como carry over é o efeito gerado pelo 

aparecimento ou aumento do sinal do analito causado por contaminação proveniente de 

amostras analisadas anteriormente (ANVISA, 2012). 

 

3.8.5 Curva analítica de calibração e linearidade 

A curva analítica de calibração corresponde ao modelo matemático que relaciona as 

áreas dos picos cromatográficos dos analitos com as concentrações crescentes dos mesmos. 

Quando este método fornece resultados diretamente proporcionais à concentração da 

substância em exame, dentro de uma determinada faixa de aplicação, dizemos que se trata de 

um método linear (RIBANI et al., 2004). Pode-se avaliar a linearidade também por meio da 

distribuição do ruído (que é o valor do erro entre o valor estimado e o medido). Sendo a 

distribuição deste ruído homogênea, pode-se afirmar que o método tem homocedasticidade, 

ou seja, que a distribuição dos seus erros é homogênea. Caso a distribuição seja heterogênea, 

afirma-se que os dados de calibração são heterocedásticos e, portanto, devem ser analisados 

por uma regressão ponderada para garantir uma redução do erro na faixa baixa de 

concentração (BARROS, 2014). 

Para validação de métodos bioanalíticos o modelo de calibração deve ser construído a 

partir da análise de, no mínimo, 6 a 8 concentrações conhecidas do analito (padrões de 

calibração) adicionadas na mesma matriz biológica para a qual o método foi desenvolvido e 

será aplicado (superposição de matriz). As concentrações estabelecidas devem contemplar o 

intervalo de variação esperado, desde o MLOQ até 120% da máxima concentração que se 

pretende analisar. Além disso, deve-se realizar análise da amostra branco (matriz isenta da 
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adição do analito) e devem ser analisados em, no mínimo, duplicatas e preferencialmente em 

triplicatas ou mais números de repetição (ANVISA, 2012). 

 

3.8.6 Limites de detecção e de quantificação 

O limite de detecção do equipamento (limit of detection - LOD) refere-se à menor 

concentração do analito que pode ser diferenciada, de forma confiável, do zero (ou do branco) 

ou do ruído; enquanto o limite de quantificação (limit of quantification - LOQ) do 

equipamento indica a menor concentração que pode ser analisada com uma precisão e 

exatidão dentro dos limites aceitáveis. 

Estes limites podem ser calculados por três maneiras:  

- Método visual: soluções padrão diluídas são injetadas e visualmente observa-se e 

constata-se como LOD a menor concentração que pode ser detectada e que difere do sinal 

analítico do ruído, e o LOQ como a menor concentração quantificável;  

- Método da relação sinal-ruído: é aplicado a partir do ruído da linha de base.    

Admite-se o LOD como sendo a concentração correspondente a uma relação sinal-ruído de 

3:1 ou 2:1, e o LOQ a concentração para a relação sinal-ruído de 10:1; e  

- Método baseado em parâmetros da curva analítica: neste caso o LOD será 3,3 vezes 

o desvio padrão do branco analítico dividido pelo coeficiente angular da curva analítica, 

enquanto o LOQ será 10 vezes essa relação.  

Para definir os limites de detecção do método (MLOD) e quantificação do método 

(MLOQ) é necessário considerar, os limites de detecção e quantificação do equipamento e os 

fatores de concentração do procedimento de extração e o índice de recuperação da etapa de 

extração, e o efeito matriz na ionização ou sua correção. 

 

3.8.7 Precisão 

Esta característica avalia a proximidade entre várias medidas efetuada na mesma 

amostra. O valor que indica uma maior ou menor precisão é o desvio padrão ou o desvio 

padrão relativo também conhecido como coeficiente de variação (CV - coefficient of 

variation). A precisão deve ser avaliada de três maneiras: através da repetibilidade (precisão 

intra-dia); precisão intermediária (precisão inter-dias) e reprodutibilidade (precisão          

inter-laboratorial). Este é um importante parâmetro que possibilita decidir se o método 

bioanalítico é confiável ou não para o objetivo da análise (CASSIANO et al., 2009). 
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3.8.8 Exatidão 

A exatidão é definida como a concordância entre o valor real do analito na amostra e o 

estimado pelo processo analítico. A exatidão é sempre considerada dentro de certos limites, a 

um dado nível de confiança (ou seja, aparece sempre associada a valores de precisão). Estes 

limites podem ser estreitos em níveis de concentração elevados e mais amplos em níveis de 

traços (RIBANI et al., 2004). Na validação de métodos bioanalíticos, quando não é possível 

trabalhar com amostras certificadas do analito na matriz de interesse, a exatidão é obtida 

através da aproximação de resultados e as amostras padrão obtidas pela adição do analito no 

branco, neste caso o branco trata-se do pool de urina (CASSIANO et al., 2009). 

 

3.8.9 Recuperação 

A recuperação avalia a eficiência do método de tratamento das amostras biológicas. 

Este parâmetro é calculado comparando-se a resposta obtida para o analito adicionado na 

matriz biológica e extraído com a resposta obtida para o analito em amostras preparadas em 

solvente e, consequentemente, não extraídas, ou com adição do analito após a extração as 

quais representam 100%. 

 

3.8.10 Integridade da Diluição 

É necessário comprovar a integridade da diluição se a concentração de alguma 

amostra desconhecida extrapolar o maior valor de concentração da curva de calibração, 

havendo assim a necessidade de proceder uma diluição para que seja possível quantificar a 

substância. Desta forma, para que a extrapolação dos valores obtidos na diluição para a 

concentração original do analito não seja afetada.  

Se durante as análises das amostras do estudo for constatada a necessidade de uma 

diluição maior do que aquela anteriormente avaliada, uma outra validação da diluição deve 

ser realizada (CASSIANO et al., 2009). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para cumprir os objetivos propostos, a metodologia foi disposta de acordo com a 

seguinte estrutura: (1) submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa, (2) 

desenvolvimento do método cromatográfico capaz de detectar e quantificar os MBE-Bz,       

u-ttMA e u-SPMA, (3) definição dos métodos de extração e clean up para amostras de urina, 

(4) validação dos métodos analíticos desenvolvidos, (5) aplicação dos métodos validados em 

amostras de urina reais, (6) comparação e correlação dos métodos analíticos desenvolvidos e 

validados, (7) comparação e correlação entre os resultados obtidos das análises de u-ttMA e  

u-SPMA com os da literatura e dados fornecidos em questionários.  

Todas as vidrarias foram previamente lavadas com o detergente não iônico Extran
®

 

12,5 % com o auxílio de uma escova, enxaguadas exaustivamente com água corrente e, em 

seguida, enxaguadas com quantidade suficiente de água ultrapura para retirar os vestígios de 

água de torneira. Após esta etapa, todas as vidrarias foram mantidas imersas, durante 24 h, em 

solução de ácido nítrico 20 % e, em seguida, enxaguadas exaustivamente com água ultrapura. 

As vidrarias não volumétricas foram levadas à estufa para sua secagem e as vidrarias 

volumétricas secaram-se naturalmente em uma bancada limpa. O manuseio de todos os 

materiais foi feito com a utilização de luvas vinílicas.  

 

4.1 Submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa 

Como o material de estudo é um material biológico, urina humana, foi necessário que 

o projeto recebesse aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de acordo com a 

Resolução n.º 466, de 12 de Dezembro de 2012, sobre diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). Para tanto, uma série de medidas 

foram tomadas, desde a elaboração de um projeto próprio, nos moldes exigidos pela 

resolução, até o cadastramento da pesquisa na Paltaforma Brasil do Ministério da Saúde, que 

gerou um número de registro (identificação do projeto nessa plataforma). Para atender as 

exigências da referida resolução, foi elaborado um termo de consentimento, destinado ao 

esclarecimento e aprovação dos voluntários participantes da pesquisa. Esse termo foi 

impresso em duas vias, uma para o voluntário e outra para arquivo da pesquisa, apresentando 

um breve relato sobre o projeto, incluindo alguns conceitos básicos sobre o benzeno e seus 

malefícios, indicações sobre a forma de coleta da amostra, que é feita de forma simples, 

considerada não invasiva, e alguns contatos para maiores informações ou possibilidade de 

desistência caso o voluntário optasse por desistir da participação na pesquisa. Outro item que 
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necessitou de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa foi o questionário aplicado aos 

voluntários (apêndice A). Nesse questionário foram solicitadas algumas informações pessoais 

de grande importância para caracterização da população e para justificar ou eliminar a 

influência de alguns fatores como o hábito de fumar, alimentação e uso de medicamentos. 

Após a aprovação do projeto com o termo de consentimento e o questionário foi 

homologada pelo CEP da Universidade Federal de Ouro Preto, cujo CAAE - Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética – recebeu o N° 09893512.5.0000.5150, foi possível 

realizar a parte da pesquisa envolvendo a coleta das amostras de urina. 

 

4.2 Desenvolvimento do método analítico capaz de detectar e quantificar os 

marcadores biológicos de exposição ao benzeno, u-ttMA e u-SPMA. 

4.2.1 Reagentes, solventes, equipamentos, vidrarias e consumíveis 

 Padrões analíticos: ácido trans, trans-mucônico (Grau PA Sigma - Aldrich®, ≥ 

99% de pureza), creatinina (Grau PA, Fluka ≥ 99% de pureza), N-Acetyl-S-phenyl-L-cysteine 

(SPMA) (Grau PA Sigma - Aldrich®, ≥ 98% de pureza) 

 Reagentes (grau HPLC): Ácido acético (J. T. Backer®), acetonitrila (J. T. 

Backer®), ácido clorídrico (Merck®), ácido fórmico (Merck®), ácido pícrico (Grau PA, 

100% pureza, J. T. Baker®), hidróxido de sódio (Grau PA, 100% pureza), metanol (J. T. 

Backer®), tolueno (Merck®). 

 Balança analítica LIBROR - 45 SM.  

 Banho termostático (Tecasa). 

 Agitador vórtex (VELP Scientifica).  

 Banho de ultrassom digital (Kondortech).  

 Centrífuga Eppendorf® modelo 5410 

 Micropipetas de volumes variados (5000 µL, 1000 µL, 200,0 µL e 20,00 µL) 

(Eppendorf®). 

 Béqueres, balões volumétricos, funis, provetas e tubos de ensaio. 

 Frascos de vidro âmbar de 20 mL com tampa e batoque em teflon.  

 Frasco coletor de urina de 80 mL, feito de polipropileno de alta transparência. 

 Vials, inserts, tampa e septo de politetrafluoretileno (PTFE) e silicone para 

autoinjetor.  

 Sistema de membrana filtrante Phenomenex® PTFF, 0,22 µm de poro. 

 Coluna cromatográfica Kinetex C18 (50 × 3,0 mm; 2,6 µm). 
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 Coluna cromatográfica C18 (150 × 2,1 mm; 2,6 µm). 

 Coluna cromatográfica Restek C18 (100 × 2,1 mm; 1,9 µm). 

 Coluna cromatográfica Shim – pack XR-ODS III (150 x 2,1mm; 2,6 µm). 

 Coluna cromatográfica Phenomenex Hilic C18 (150 x 2,1 mm; 2,6 µm) 

 Pré - coluna Phenomenex C18 (4 mm x 3 mm). 

 Cromatógrafo a líquido UHPC Nexera X2 acoplado ao espectrômetro de 

massas modelo LCMS-8040 (Shimadzu). 

 

4.2.2 Preparo das soluções padrão 

Soluções padrão estoque de ttMA e de SPMA foram preparadas em metanol na 

concentração de 1,0.10
3
 mg.L

-1
. Para cada solução padrão foi exatamente pesado cerca de 

0,0100 g de cada analito e transferido para balão volumétrico de 10 mL. Duas soluções 

padrões intermediárias, uma de ttMA e outra de SPMA, ambas na concentração 100,0 mg.L
-1

,
 

foram preparadas a partir das respectivas soluções padrão estoques. Todas as soluções foram 

armazenadas em frasco ambar à temperatura de -20 ºC por um prazo de no máximo seis 

meses. 

 

4.2.3 Condições cromatográficas e de detecção no espectrômetro de massas 

A análise dos MBE-Bz, u-ttMA e u-SPMA, foi realizada por cromatografia líquida de 

ultra alta eficiência (Ultra high performace liquid chromatography - UHPLC) acoplada a 

espectrometria de massas sequencial, tandem-MS, do tipo triplo quadrupolo (QqQ) usando 

fonte de ionização por eletronebulização (ESI). O cromatógrafo a líquido utilizado foi o 

UHPLC Nexera X2 da Shimadzu, equipado com um amostrador automático (modelo SIL 

30AC), um sistema binário de bombas (modelo LC-30AD), um forno para coluna (modelo 

CTO-30A) e detector de absorção no ultravioleta - visível (SPD-M20A), conforme Figura 5. 
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Figura 5: Cromatógrafo a líquido acoplado ao espectrômetro de massas sequencial utilizado 

para as análises dos MBE-Bz avaliados neste estudo - UHPLC/UV/Vis-MS/MS                

(tipo QqQ) - Shimadzu. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

O espectrômetro de massas utilizado foi o LCMS-8040 da Shimadzu, o qual possui 

analisadores de massas em série: um quadrupolo que faz a seleção do íon precursor; um 

multipolo, que é uma câmara de colisão adaptada para realizar a fragmentação do íon 

precursor selecionado no primeiro analisador; e um segundo quadrupolo que seleciona os 

fragmentos gerados na colisão para a posterior detecção. 

As condições da espectrometria de massas e da cromatografia foram otimizadas 

conforme segue:  

 

i) Otimização das condições do espectrômetro de massas  

Para otimizar as condições do espectrômetro de massas, antes mesmo que fossem 

definidas as condições da cromatografia, foram feitas injeções diretas de uma solução padrão 

de ttMA e SPMA nas concentrações de 1,0 mg.L
-1

 e 10,0 mg.L
-1

, respectivamente. 

Determinadas as relações m/z de cada analito e o modo de ionização (positivo ou negativo) 

dos mesmos, fez-se a otimização das condições dos quadrupolos e da célula de colisão para o 

modo de “Monitoramento de Reações Múltiplas” (multiple reaction monitoring - MRM). 

Neste tipo de varredura é monitorada a fragmentação de um íon precursor selecionado no 

quadrupolo 1 por EM1 aos seus correspondentes íons produtos que atravessam no 

quadrupolo 3, EM2 . 

As condições ótimas para a aquisição de dados no modo MRM podem ser 

determinadas automaticamente por meio do software “LabSolutions LCMS - Shimadzu”. 

Concluída a otimização foi possível selecionar o íon-fragmento mais abundantes para ambos 

analitos (u-ttMA e u-SPMA), os quais foram usados na quantificação e conjuntamente ao 
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tempo de retenção a confirmação das espécies. Os parâmetros do espectrômetro de massas 

utilizados para a otimização do método MRM estão detalhados na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Parâmetros do espectrômetro de massas para a otimização do método MRM e para 

a detecção dos analitos. 

PARÂMETROS CONDIÇÕES UTILIZADAS 

Temperatura da linha de dessolvatação 250 °C 

Gás de nebulização N2 

Fluxo do gás de nebulização 3 L.min
-1

 

Temperatura do bloco de aquecimento 400 °C 

Fluxo do gás de secagem (N2) 15 L.min
-1

 

Voltagem da interface -4,5 kV 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

ii) Otimização das condições cromatográficas 

Para chegar a uma condição ótima de análise, foram testadas cinco tipos de colunas 

cromatográficas: Phenomenex Kinetex C18 (50 × 3,0 mm; 2,6 µm), Phenomenex Kinetex 

C18 (150 × 2,1 mm; 2,6 µm), Restek C18 (100 × 2,1 mm; 1,9 µm), Shim – pack XR-ODS III 

(150 x 2,1mm; 2,6 µm), Phenomenex  Hilic C18 (150 x 2,1 mm; 2,6 µm), todas usando uma 

pré - coluna Phenomenex C18 (4 mm x 3 mm). Dois tipos de fase móvel também foram 

avaliados: ácido acético aquoso 1% (fase aquosa) - ácido acético 1% em metanol (fase 

orgânica) e ácido fórmico aquoso 1% (fase aquosa) - ácido fórmico 1% em metanol (fase 

orgânica). Inicialmente injetou-se 10 µL de uma solução concentrada dos MBE-Bz em urina 

(1,0 mg.L
-1

 de ttMA e 50,0 µg.L
-1

 de SPMA) utilizando o seguinte método genérico de 

gradiente de eluição:  

 10% fase orgânica mantido até 12 minutos;  

 Variação até 90% de fase orgânica em 1 minuto;  

 90% fase orgânica por 8 min; 

 Variação até 10% de fase orgânica em 2 minutos; 

 Estabilização em 10% fase orgânica por 5 minutos. 

Após a avaliação da separação dos analitos usando o método genérico supracitado, 

realizaram-se ajustes no gradiente de eluição, objetivando melhorar a separação dos picos e, 

reduzir o tempo total de análise. Os íons fragmentos, obtidos na otimização do espectrômetro 

de massas para o modo MRM, foram monitorados durante todo o tempo de análise. 
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4.2.4 Quantificação das amostras 

Para análises do u-ttMA e do u-SPMA utilizando UHPLC/MS/MS é comum o uso do 

método de calibração de padrão interno. Normalmente o próprio analito marcado (C
13

 ou D
2
) 

é adicionado em quantidades constantes a todas as amostras, branco e padrões para técnicas 

de HPLC e ionização em pressão atmosférica. Este método tem a finalidade de compensar 

erros aleatório e sistemático, efeitos de matriz e preparo de amostra. A correlação é feita entre 

a concentração e a razão do sinal de resposta do analito com o sinal de resposta do Padrão 

Interno (Conc. X Sanalito/SP.I.). Entretanto nestes casos esse método de calibração pode ser 

oneroso, devido ao alto custo dos padrões de compostos marcados. 

Com o intuito de tornar a análise desses MBE mais acessível e fazer a correção dos 

efeitos de matriz no processo de ionização, uma nova forma de quantificação foi proposta. 

Para a determinação dos analitos em cada amostra essa foi injetada duas vezes no 

cromatógrafo, sendo a primeira injeção com um volume do extrato (4 µL) adicionado de um 

volume de solvente (1 µL de água) e a segunda com o mesmo volume de extrato (4 µL) 

adicionado de 1 µL de solução padrão dos analitos. Essas diluições foram feitas 

automaticamente pelo amostrador automático, conforme programação desenvolvida no 

software “LabSolution - Shimadzu” (apêndice B). As razões das áreas de cada analito obtidas 

das duas injeções do extrato foram usadas para a construção das curvas analíticas e para a 

quantificação dos analitos nas amostras." 

O procedimento esquematizado é descrito na Figura 6. 

 

Figura 6: Modo de injeção automática para a quantificação das amostras utilizando MS/MS. 
 

 

   

 

                         

 

 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Injeção 

Solução padrão feita 

em água 

Amostra 

1 µL 4 µL 

Primeira Injeção 

Solvente_ÁGUA Amostra 

1 µL 4 µL 
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A Equação 1 apresenta o cálculo da razão das áreas relativas a essas injeções para cada 

ponto da curva de calibração confeccionada em pool de urina. As curvas analíticas de 

calibração foram construídas adicionando padrão de ttMA nas concentrações de 0; 10; 50; 

100; 250; 500 e 1000 µg.L
-1

 e de SPMA nas concentrações de 0; 0,1; 5; 10; 50; 100 e 

200 µg.L
-1 

antes do procedimento de extração. O pool de urina utilizado foi composto por 10 

amostras de urinas de voluntários não-fumantes, que não convivem com fumantes, que não 

estavam expostos ocupacionalmente, que não moravam próximos a postos de gasolina e sem 

história de exposição ao benzeno por fontes conhecidas.  

 

Equação (1): 

Razão das áreas =
(Área do pico do analito) − (Área do pico no branco )

(Área do pico do analito com adição sol. padrão após extração) −  (Área do pico do analito)
 

 

Ou seja, as curvas analíticas foram estabelecidas como em procedimentos usando 

padrão interno, porém, com o uso das razões entre as respostas do analito nos extratos 

divididos pelas respostas do mesmo analito adicionado em concentrações e volumes 

constantes nos extratos, pelo amostrador automático do UHPLC. Desta forma as razões 

usadas para o estabelecimento das curvas analíticas podem ser expressas como: 

 

Equação (2): 

Razão das áreas =
Área correspondente ao analito adicionado antes do procedimento de extração

Área correspondente ao analito adicionado após ao procedimento de extração
 

 

De forma semelhante, para todas as amostras foram feitas duas corridas 

cromatográficas para um mesmo extrato, sem e com a adição do mesmo analito pelo 

amostrador automático. A razão dessas áreas para cada amostra, calculada de acordo com a 

Equação 3, foi usada para determinar a concentração dos MBE em estudo a partir das curvas 

analíticas estabelecidas. 

 

Equação (3): 

Razão das áreas =
 (Área do pico analito)

(Área do pico analito com adição solução padrão após extração) − (Área do pico  analito)
 

 

Assim, foram estabelecidas razões para serem aplicadas nas curvas analíticas, 

conforme descrito a seguir. 
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Equação (4): 

Razão das áreas =
Área do pico do analito no extrato

Área do pico do analito adicionado após ao procedimento de extração
 

 

4.3 Métodos de extração e clean up para as amostras de urina 

De acordo com os métodos analíticos descritos na revisão da literatura, é comum o uso 

de SPE nas análises de u-ttMA e u-SPMA. Neste trabalho, além da técnica convencional 

usando SPE foi desenvolvida e utilizada a técnica de extração com partição a baixa 

temperatura (LTPE), por ser relativamente simples e de baixo custo. 

 

4.3.1 Método para determinação do u-ttMA usando extração em fase sólida (SPE) 

com cartucho contendo trocador iônico forte (SAX). 

Dentre os métodos de quantificação do u-ttMA, o procedimento aprimorado por 

Ducos e colaboradores (1990), utilizando SPE com resina SAX para a extração do u-ttMA da 

urina, é considerado de simples execução, quando comparado com outros métodos, e ainda é 

muito citado na literatura científica para esse tipo de análise (NAVASUMRIT et al., 2005; 

CARRIERI et al., 2006; RAY et al., 2007; CHAKROUN et al., 2008; MANINI et al., 2008; 

BUTHBUMRUNG et al., 2008; MENEZES et al., 2008; SCHROIJEN et al., 2008; 

MARTINS, 2009; FRANQUI et al., 2012). Nesse trabalho, para a extração do u-ttMA da 

urina foi utilizado um cartucho com 500 mg de uma resina com trimetilaminopropilsilano 

com capacidade para 5 mL de solvente. O processo de extração contou com o auxilio de um 

manifold, que é um sistema de extração a vácuo com capacidade para 12 cartuchos por 

extração através das seguintes etapas (Figura 7): 

 Condicionamento: 3 mL de metanol seguidos de  3 mL de água Milli Q; 

 Aplicação da amostra: aplicaram-se 3 mL de amostra (urina previamente 

filtrada em membrana PTFE de 0,20 µm de poro). As amostras foram eluídas por um tempo 

de aproximadamente 3 minutos; 

 Remoção de interferentes (lavagem): eluiram-se 3 mL de ácido acético 1% v/v 

(solução preparada no dia da utilização, a partir de ácido acético glacial grau cromatográfico); 

 Eluição do analito: o u-ttMA foi eluído com 5 mL de ácido acético 10% v/v 

(solução preparada no dia da utilização), com um tempo de eluição de aproximadamente        

5 minutos. A solução resultante foi coletada em frasco apropriado e em seguida transferida 

para vial devidamente identificado, pronto para ser levado ao equipamento de HPLC. 
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Figura 7: Fluxograma preparação prévia da amostra de urina usando extração em fase sólida 

com cartucho contendo trocador iônico forte - SAX para determinação do ácido               

trans, trans-mucônico urinário. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de CALDAS et al., 2011. 

 

4.3.2 Método para determinação do u-ttMA e do u-SPMA usando extração com 

partição a baixa temperatura (LTPE) 

Para a avaliação da LTPE foram selecionadas duas variáveis consideradas importantes 

no sistema: volume de ácido (etapa de hidrólise do pré-SPMA) e volume do solvente extrator. 

O volume de amostra para o procedimento de extração foi fixado em 600 µL. 

Previamente ao planejamento fatorial quatro ácidos foram testados: ácido acético 

concentrado, ácido fórmico concentrado e ácido clorídrico concentrado e ácido clorídrico 

6 mol.L
-1

. A Tabela 9 mostra os volumes testados para cada um dos ácidos em 30 mL de pool 

de urina composto por 10 amostras. A leitura do pH foi feita antes e após a adição dos ácidos 

para determinar qual o ácido e qual volume seria o mais indicado para que o pH do pool de 

urina estivesse entre 0,5 e 1,0.  

  

Filtração 

Membrana 

0,20 µm 

Condicionamento 

3 mL de metanol 

3 mL de água 

Passagem de 3 mL 

de amostra 

Lavagem 

3 mL ácido 

acético 1% 

Eluição 

5 mL ácido 

acético 10% 
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Tabela 9: Ácidos e seus respectivos volumes testados na etapa de hidrólise do pré-SPMA. 

ÁCIDOS VOLUME (mL) 

Ácido acético concentrado 

1,5 

2,0 

2,5 

Ácido fórmico 

concentrado 

1,5 

2,0 

2,5 

Ácido clorídrico 

concentrado 

1,5 

2,0 

2,5 

Ácido clorídrico 6 mol.L
-1

 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

Os planejamentos dos experimentos foram definidos pelo planejamento fatorial 

completo 2
2
, com quintuplicata no ponto central, utilizando planilhas eletrônicas (TEÓFILO e 

FERREIRA, 2006). A Tabela 10 apresenta as variáveis e os níveis em que elas foram 

estudadas na triagem e a Tabela 11 mostra os ensaios gerados pela planilha, os quais foram 

executados de forma aleatória. 

 

Tabela 10: Variáveis e níveis avaliados na triagem da extração com partição em baixa 

temperatura (LTPE) dos marcadores biológicos de exposição ao benzeno (MBE-Bz), u-ttMA 

e u-SPMA. 

VARIÁVEIS 
NÍVEIS 

-1                        0                           1 

X1 Volume do solvente extrator (µL) 450 600 800 

X2 Volume do ácido (µL) 30 40 50 

Fonte: Do autor, 2016 
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Tabela 11: Ensaios do planejamento fatorial completo 2
2
, com quintuplicata no ponto central 

(PC), para investigação da influência das variáveis na LTPE dos marcadores biológicos de 

exposição ao benzeno (MBE-Bz), u-SPMA e u-ttMA. Os valores entre parênteses 

representam os níveis decodificados. 

ENSAIO 
VOLUME DO SOLVENTE 

EXTRATOR (µL) 
VOLUME DO ÁCIDO (µL) 

1 -1 (450) -1 (30) 

2 1 (800) -1 (30) 

3 -1 (450) 1 (50) 

4 1 (800) 1 (50) 

PC 1 0 (600) 0 (40) 

PC 2 0 (600) 0 (40) 

PC 3 0 (600) 0 (40) 

PC 4 0 (600) 0 (40) 

PC 5 0 (600) 0 (40) 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

Desta forma, adicionou-se ácido clorídrico 6 mol.L
-1

 em 600 µL de urina, agitando a 

amostra em um misturador vórtex por 1 minuto a 1600 rpm, e repouso de 10 minutos. Em 

seguida a amostra foi centrifugada por 10 minutos a 1600 rpm formando um precipitado. Na 

próxima etapa foi adicionado o solvente extrator (acetonitrila) agitando em um misturador 

vórtex por 1 minuto a 1600 rpm e feita outra centrifugação por 10 minutos. Foram utilizados 

eppendorfs de 2 mL e as amostras dos ensaios experimentais foram deixadas em freezer a 

aproximadamente -20 ºC por três horas para que ocorresse a separação das fases. A fase 

orgânica foi cuidadosamente retirada com o auxílio de uma micropipeta e 80 µL foram 

transferidos para um vial com insert. Terminado o processo de extração as amostras foram 

analisadas por UHPLC/UV/Vis-ESI-MS/MS. Para o procedimento de extração, representado 

na Figura 8, foi utilizada uma amostra de urina com concentração alta de u-ttMA e u-SPMA 

(736,29 e 43,88 µg.g
-1 

de creatinina, respectivamente) para que a hidrólise do pré-SPMA 

ocorresse e assim fosse possível avaliar a variável de acidificação da amostra. 
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Figura 8: Esquema do procedimento LTPE utilizado na etapa de clean-up da amostra que 

precede a análise cromatográfica do u-SPMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

Após a realização de todos os experimentos do planejamento fatorial e obtenção de 

todos os valores de área de pico dos analitos estudados, foram selecionadas as condições que 

geravam os maiores valores de sinal analítico para cada composto. Além disso, foi necessário 

adicionar uma etapa de evaporação e ressuspensão do extrato para melhorar a resolução 

cromatográfica do u-ttMA. Assim, foram propostos dois métodos analíticos para 

determinação dos MBE em estudo, a seguir: 

 

a) Método para determinação do u-SPMA 

Para detectar e quantificar o u-SPMA não é necessário concentrar o extrato, pois a 

resolução do pico referente a este analito é satisfatória quando o extrato está em acetonitrila. 

Desta forma, a metodologia utilizada foi a descrita anteriormente (Figura 8). 
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10 minutos 

(Formação de 

precipitado) 

ADIÇÃO SOLVENTE 

EXTRATOR 
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CENTRIFUGAÇÃO 

10 minutos 

 

CONGELADOR A -20 °C 
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SEPARAÇÃO 

DAS FASES 

 

TRANFERÊNCIA 

PARA VIALS 

ANÁLISE 

UHPLC/UV/Vis-

MS/MS 

5 µl 
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b) Método para determinação simultânea do u-ttMA e u-SPMA 

Para melhorar a resolução cromatográfica do u-ttMA e, assim, possibilitar uma análise 

simultânea dos dois MBE, foi necessário realizar uma etapa de evaporação do solvente 

extrator, resuspenção e pré concentração dos analitos presentes no extrato obtido pela       

LTPE (Figura 9). O extrato obtido anteriormente foi transferido de 50 em 50 µL para um vial 

com insert, secos sob fluxo de N2, totalizando 200 µL. Os resíduos finais foram 

ressuspendidos em 80 µL de ácido acético 10% e metanol (10% v/v), com o auxílio de 

agitador vórtex, fator de concentração de 2,5 vezes. Terminado o processo de extração as 

amostras foram analisadas por UHPLC/UV/Vis-ESI-MS/MS. 

 

Figura 9: Esquema do procedimento LTPE e concentração do extrato utilizado na etapa de 

clean-up da amostra que precede a análise cromatográfica do u-ttMA e do u-SPMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

4.4 Validação dos métodos desenvolvidos 

Os métodos desenvolvidos foram validados (in house validation) conforme a 

Resolução n.º 899, de 29 de maio de 2003 da ANVISA para métodos bioanalíticos. 

Entretanto, alguns parâmetros foram complementados levando em consideração: 

- A discussão apresentada por Cassiano e colaboradores (2009); 
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metanol (10% v/v) 
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- A Resolução n.º 27, de 17 de maio de 2012 da ANVISA para validação de métodos 

bioanalíticos empregados em estudos com fins de registro e pós-registro de medicamentos. 

Foram validados três métodos analíticos usados para a determinação de u-ttMA e      

u-SPMA utilizando UHPLC/UV/Vis-ESI-MS/MS, a saber: 

1. Método analítico para determinação do u-ttMA usando extração em fase sólida 

(SPE) com cartucho contendo trocador iônico forte (SAX); 

2. Método analítico para determinação do u-SPMA usando extração com participação 

em baixa temperatura (LTPE) sem concentrar o extrato; 

3. Método analítico para determinação simultânea do u-ttMA e do u-SPMA usando 

extração com participação em baixa temperatura (LTPE) e concentrando o extrato. 

De acordo com a literatura, a técnica analítica de maior uso para a determinação do   

u-ttMA é utilizando SPE-SAX como pré tratamento da amostra, HPLC com coluna C18 para 

separação e detecção por UV/Vis (NAVASUMRIT et al., 2005; CARRIERI et al., 2006; RAY 

et al., 2007; CHAKROUN et al., 2008; MANINI et al., 2008; BUTHBUMRUNG et al., 2008; 

MENEZES et al., 2008; SCHROIJEN et al., 2008; MARTINS, 2009; FRANQUI et al., 2012). 

Desta forma a validação do método 1 foi feita por dois detectores sequenciais: ultravioleta 

visível e espectrometria de massas possibilitando assim a comparação dessas duas técnicas de 

detecção. 

Para as validações dos métodos em estudo os seguintes parâmetros foram avaliados: 

 

4.4.1 Avaliação da interferência da matriz na seletividade 

Para verificar se o pool de urina era representativo para todas as amostras, a 

seletividade foi avaliada comparando os coeficientes angulares de seis curvas de calibração 

adicionadas de padrão em seis amostras de fontes distintas de urina (matriz biológica) com o 

coeficiente angular da curva analítica feita em pool de dez urinas. As inclinações das curvas 

de calibração foram consideradas significativamente diferentes quando o coeficiente de 

variação fosse maior do que 5%. 

 

4.4.2 Seletividade 

A seletividade também foi avaliada pelos tempos de retenção dos compostos 

estudados, por meio dos tempos de reteção dos picos nos cromatogramas obtidos e no caso do 

u-ttMA também pelo comprimento de onda de 264 nm. A técnica utilizada para quantificação 

dos compostos (espectrometria de massas) é considerada altamente seletiva, pois monitora o 
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íon relativo à fragmentação do íon precursor e a razão de intensidade entre eles, o que 

assegura que o pico cromatográfico seja atribuído a um só componente. 

 

4.4.3 Efeito matriz na etapa de ionização da espectrometria de massas 

O efeito matriz foi calculado para cada amostra usando a Equação 3 e a equação 4, 

reescritas abaixo: 

 

Equação (3): 

Razão das áreas =
 (Área do analito)

(Área do pico analito com adição solução padrão após extração)− (Área do analito)
  

 

Equação (4): 

Razão das áreas =
Área do analito 

Área do analito adicionado após ao procedimento de extração
            

 

4.4.4 Efeito residual 

Para avaliar o efeito residual foram realizadas 4 injeções do branco, sendo cada 

injeção intercalada após a injeção de duas amostras contaminadas com 1000,0 µg.L
-1 

de ttMA 

e 200,0 µg.L
-1

 de SPMA.  

As áreas referentes a essas quatro injeções do branco foram comparadas e aceitas 

quando o coeficiente de variação fosse inferior a 20% (vinte por cento). 

 

4.4.5 Curvas analíticas de calibração e linearidade 

Foram construídas e avaliadas três curvas analíticas de calibração incluindo a análise 

do branco e outras seis amostras de diferentes concentrações dos padrões dos analitos. A 

curva foi confeccionada em um pool composto por dez amostras de urina de pessoas         

não-fumantes e que não convivem com fumantes, não expostas ocupacionalmente, que não 

moravam próximas a postos de gasolina e sem história de exposição ao benzeno por fontes 

conhecidas; a fim de se obter uma solução com menor concentração possível dos analitos. Os 

padrões foram preparados a partir da fortificação do pool com volumes apropriados dos 

padrões concentrados (1,0.10
3
 g.L

-1 
de ttMA e de SPMA) ou das soluções de padrões 

intermediários (100,0 mg.L
-1 

de ttMA e de SPMA), de forma a se utilizar baixos volumes 

desses padrões para não causar diluição da matriz. 

Os padrões de calibração foram aceitos quando atenderam aos seguintes critérios:  
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I - desvio padrão relativo menor ou igual a 20% em relação à concentração padrão do 

limite inferior de quantificação (LIQ); e  

II - desvio padrão relativo menor ou igual a 15% em relação à concentração dos outros 

padrões de calibração. 

A linearidade foi obtida a partir da expressão matemática de regressão linear usada 

para o cálculo da concentração do analito a ser determinado nas amostras. O critério mínimo 

aceitável do coeficiente de determinação (R
2
) foi de 0,99. 

 

4.4.6 Limites de detecção (LOD) e de quantificação(LOQ) 

Os limites de detecção e de quantificação foram calculados através dos parâmetros da 

curva analítica, em que o desvio padrão do branco analítico foi dividido pelo coeficiente 

angular da curva analítica. Para o LOD a relação utilizada foi de 3,3:1, enquanto para o LOQ 

foi de 10:1. Tanto LOD quanto LOD foram obtidos de de uma curva analítica construída na 

matriz de interesse (urina) na faixa de concentração próxima ao limite de detecção. 

 

4.4.7 Precisão 

A precisão do método foi obtida a partir da avaliação da repetibilidade (precisão 

intracorrida) e da precisão intermediária (precisão intercorrida). A precisão intracorrida foi 

avaliada em quatro níveis de concentração (10, 100, 500 e 1000 µg.L
-1

 de ttMA e 0,1; 10; 100 

e 200 µg.L
-1

 de SPMA) sendo cada solução padrão analisada em cinco replicatas autênticas. A 

precisão intercorrida também foi avaliada em quatro níveis de concentração (10, 100, 500 e 

1000 µg.L
-1

 de ttMA e 0,1; 10; 100 e 200 µg.L
-1

 de SPMA) sendo cada solução padrão 

preparada e analisada em cinco replicatas autênticas em dois dias consecutivos, totalizando 

dez replicatas. 

Os resultados foram expressos como desvio padrão relativo (DPR) ou coeficiente de 

variação (CV), não se admitindo valores superiores a 15%, exceto para o LIQ, para o qual se 

admite valores menores ou iguais a 20%, segundo a Equação 5: 

 

CV = DPR =
Desvio Padrão

Concentração média experimental
 × 100                                                Equação (5) 

 

4.4.8 Exatidão 

A exatidão do método foi determinada utilizando-se amostras do pool de urina 

contaminadas com marcadores padrão em quatro níveis diferentes de concentração, 
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contemplando a faixa de variação do procedimento. Foram realizadas cinco determinações 

(replicatas) para cada nível de concentração. 

A exatidão intracorrida foi analisada em quatro níveis de concentração (10, 100, 500 e 

1000 µg.L
-1

 de ttMA e 0,1; 10; 100 e 200 µg.L
-1

 de SPMA) sendo cada concentração 

preparada e analisada em cinco replicatas autênticas. A exatidão intercorrida também foi 

avaliada em quatro níveis de concentração (10, 100, 500 e 1000 µg.L
-1

 de ttMA e 0,1; 10; 100 

e 200 µg.L
-1

 de SPMA) sendo cada concentração preparada e analisada em cinco replicatas 

autênticas em dois dias consecutivos, totalizando dez replicatas. 

A exatidão foi expressa pela relação entre a concentração média determinada 

experimentalmente e a concentração teórica correspondente (Equação 6). Esses resultados 

devem se encontrar entre 80 e 120% e o desvio padrão relativo dessas determinações não deve 

exceder 15%. 

 

Exatidão =
Concentração média experimental

Concentração teórica
 𝑥 100                Equação (6) 

 

4.4.9 Recuperação 

Este teste foi realizado comparando-se os resultados analíticos de amostras extraídas 

previamente contaminadas com uma concentração média de 100 µg.L
-1

 para o ttMA e 

50 µg.L
-1

 para o SPMA, com os resultados obtidos dos extratos contaminados com essas 

mesmas concentrações após a extração. Como a matriz biológica isenta do analito não está 

disponível, a área do branco (pool de urina) foi levada em consideração nos cálculos 

apresentados na Equação 7. 

 

Recuperação =  
Área do analito contaminado antes da extração − Área do branco

Área do analito contaminado após a extração − Área do branco
 × 100    Equação (7) 

 

4.4.10 Integridade da diluição 

Foram preparadas, em quintuplicata, duas amostras de urinas contaminadas com: 

- Amostra A: 2,5 mg.L
-1 

de ttMA e 500 µg.L
-1

 de SPMA e; 

- Amostra B: 5,0 mg.L
-1 

de ttMA e 1,0 mg.L
-1

.  

Seus extratos foram diluídos 10x e analisados juntamente com o branco. Em seguida 

as concentrações foram calculadas de acordo com as Equações 1e 2 e corrigidas usando o 

fator de diluição. O desvio padrão relativo referente às replicatas não deve exceder 15%. 
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4.5 Aplicação dos métodos analíticos desenvolvidos e validados 

Após a otimização e a validação dos métodos de determinação do u-ttMA e do           

u-SPMA, 52 amostras de urina foram analisadas por cada método analítico proposto e seus 

resultados comparados e correlacionados através de análises estatísticas utilizando o software 

Minitab
®
. Para avaliar a normalidade dos dados foi aplicado o teste de Anderson-Darling, 

bem como uma análise descritiva dos resultados em que foi calculada a média aritmética, a 

mediana, máximo, mínimo, desvio-padrão e os coeficientes de variação, assimetria e curtose. 

 

4.5.1 Coleta e conservação das amostras 

As amostras foram coletadas de indivíduos conhecedores dos objetivos da pesquisa 

que voluntariamente se dispuserem a doar urina para a mesma nos meses de maio a agosto de 

2015. Dois critérios foram adotados para selecionar os voluntários aptos a participaraem da 

pesquisa: possuir idade superior a 18 anos e não estar exposto ocupacionalmente ao benzeno, 

Esses indivíduos foram escolhidos de forma aleatótia em quatro bairros distintos pertencentes 

a uma cidade de médio porte do interior de Minas Gerais com cerca de 200 mil habitantes. Os 

voluntários eram abordados em suas residências, recebiam informações sobre a pesquisa, e os 

que concordavam em participar assinavam o termo de consentimento, preenchiam o 

questionário e recebiam um pequeno frasco coletor de urina. Para eliminar alguma 

possibilidade de interferência nos resultados, os voluntários foram caracterizados quanto à 

idade, sexo, hábito de fumar, hábitos alimentares, condições de saúde, dentre outras 

características. Usaram-se coletores universais de plástico, de 50 mL, sendo transportados até 

o Laboratório de Pesquisa da UFOP em caixas de isopor com gelo onde foram armazenados a 

-20 
o
C até o momento das análises. Parte das amostras foi analisada e parte foi mantida em 

congeladores como contraprova durante um ano. Depois desse período todas as amostras 

serão convenientemente descartadas. 

 

4.5.2 Determinação de creatinina urinária 

Para minimizar os efeitos individuais de diluição da urina, o teor de creatinina foi 

determinado em todas as amostras analisadas e os resultados das concentrações dos analitos 

expressos em µg.g
-1

 de creatinina (ALESSIO et al., 1985; ARCURI et al., 2011). Não é 

recomendável o uso de amostras com creatinina urinária fora do intervalo de 0,3 a 3,0 g.L
-1

 

para avaliar a exposição ao benzeno, podendo sofrer alterações devido a elevada concentração 

ou diluição da urina amostrada (ALESSIO et al., 1985; PAULA; SILVEIRA; ALVAREZ-
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LEITE, 2003; MARTINS, 2009). A análise do teor de creatinina nas amostras de urina foi 

realizada dentro de um prazo de, no máximo, quatro dias após a coleta. 

A creatinina urinária foi determinada nas amostras de urina conforme metodologia 

analítica adaptada de COUTRIM, 1998. O método se baseia na redução do ácido pícrico pela 

creatinina em meio alcalino, formando o ácido picrâmico, o qual apresenta uma coloração 

vermelho - alaranjada, que é medida espectrofotometricamente. Algumas modificações como 

uma única etapa de diluição (micro diluição) e leitura direta (sem utilização de coluna 

cromatográfica) no HPLC-UV, foram feitas com o intuito de otimizar o tempo de preparo e de 

análise da creatinina urinária, além de automatizar a leitura usando injeção automática e o 

detector por arranjo de diodos . Essas alterações permitem diminuir os erros analíticos 

intrínsecos nas etapas de preparo e análises, tornando a determinação mais confiável e de 

maior praticidade na rotina laboratorial envolvendo muitas determinações. 

O primeiro passo para a quantificação da creatinina em amostras de urina foi a 

confecção de uma curva analítica. Para isso foi necessário o preparo de soluções de acordo 

com os procedimentos descritos abaixo. A curva analítica foi lida em triplicata e as amostras 

em duplicata. Quando houve alguma discrepância entre as leituras ou quando a concentração 

de creatinina urinária foi menor que 0,3 g.L
-1

 ou maior do que 3,0 g.L
-1

, a análise dessa 

amostra foi repetida, desde a sua preparação, por um analista diferente. 

 

A. Reagentes 

 Ácido pícrico 1%, p/v – Dissolveu-se exatamente 10,0 g de ácido pícrico, PA, 

pesados com precisão de 0,02 mg, em 95,0 mL de água deionizada em um balão volumétrico 

de 1000,0 mL. Deixou-se a solução resultante em repouso durante a noite. No dia seguinte, 

esta solução foi filtrada, ajustando-se o volume do balão com água deionizada e transferindo-a 

para frasco de vidro rotulado adequadamente.  

 Hidróxido de sódio 10%, p/v – Pesou-se cerca de 50,0 g de hidróxido de sódio 

em pastilhas dissolvendo-o em cerca de 250,0 mL de água deionizada contida em um béquer 

de 500 mL em um banho de gelo. Após resfriamento, a solução resultante foi transferida para 

um balão volumétrico de 500,0 mL ajustando o volume do balão com água deionizada. Esta 

solução foi armazenada em frasco de polietileno devidamente rotulado.  

 Picrato alcalino – 50,0 mL da solução de hidróxido de sódio 10%, p/v foi 

transferida para um balão volumétrico de 250,0 mL e ajustou-se o volume do balão com a 

solução de ácido pícrico 1%, p/v. Esta solução foi utilizada no mesmo dia da sua preparação. 
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 Creatinina, 500 mg.L
-1

 – Dissolveu-se uma massa próxima a 126,0 mg de 

creatinina em 50,0 mL de solução de ácido clorídrico 0,1 mol.L
-1

, contida em um balão 

volumétrico de 250,0 mL. À essa solução foi adicionado 0,1 mL de tolueno que atuou como 

conservante. O volume do balão foi ajustado com solução de ácido clorídrico 0,1 mol.L
-1

 e a 

solução resultante foi transferida para um frasco de vidro rotulado adequadamente e mantida 

em geladeira. 

 

B. Preparo das amostras 

 Curva analítica de calibração: 

Solução Padrão de creatinina 25,0 mg.L
-1

: 500,0 μL da solução de creatinina 

500,0 mg.L
-1

 foi transferida para um balão volumétrico de 10,0 mL, ajustando o volume do 

balão com água deionizada. Esta solução foi utilizada no mesmo dia da sua preparação.  

A partir da solução padrão de creatinina 25,0 mg.L
-1

 foram preparadas soluções 

padrão para a curva analítica nas concentrações de 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0; 10,0 e 

15,0 mg.L
-1

 de creatinina.  

OBS: A cada semana de amostragem uma nova curva analítica era preparada. 

 

 Amostras: 

Uma alíquota de 5,0 mL de água deionizada foi transferida para um tubo de ensaio e 

foram adicionados 25,0 μL de urina e 2,5 mL de picrato alcalino, nesta ordem. 

 Branco: 

Em paralelo com as amostras, foi preparado a solução do branco adicionando 2,5 mL 

de picrato alcalino em 5,0 mL de água deionizada. 

 

 Reação colorimétrica para determinação do teor de creatinina: 

Após a preparação da curva analítica, das amostras e do branco, as soluções foram 

agitadas e colocadas em um banho termostatizado a 40 °C, deixando a reação de na redução 

do ácido pícrico ocorrer até a formação de uma coloração alaranjada (aproximadamente seis 

minutos). 

 

C. Condições do HPLC para análise de creatinina urinária 

A determinação de creatinina urinária foi feita por injeção direta (sem utilização de 

coluna cromatográfica) usando o equipamento de cromatografia líquida com injetor 
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automático e com detecção por absorção no ultravioleta visível (HPLC-DAD/UV/Vis). As 

condições estão descritas na Tabela 12 abaixo: 

Para avaliar o desempenho do método modificado para determinação de creatinina 

urinária, foram feitas cinco curvas de calibração em diferentes dias e por diferentes analistas. 

 

Tabela 12: Condições cromatográficas usadas na determinação de creatinina urinária. 

SISTEMA CROMATOGRÁFICO DESCRIÇÃO 

Fase Móvel Água Ultrapura 

Fluxo  

Até 0,99 minutos com fluxo em 0,4 mL.min
-1

 

Em 1,0 minuto o fluxo foi para 3,0 mL.min
-1

 

O fluxo de 3,0 mL.min
-1

 foi mantido até 1,89 minutos 

Em 1,90 minutos o fluxo foi para 0,4 mL.min
-1

 

O fluxo de 0,4 mL.min
-1

 foi mantido até 2,0 minutos 

Detecção 525 nm 

Volume de injeção: 10 µL 

Tempo médio de retenção 0,250 minutos 

Tempo de corrida 2,0 minutos 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

4.5.3 Determinação do ácido trans, trans-mucônico urinário (u-ttMA) 

A determinação do u-ttMA foi realizada de duas formas, a saber: 

- Usando extração em fase sólida (SPE) com cartucho contendo trocador iônico      

forte - SAX, descrito no ítem 4.3.1 e ilustrado na Figura 7; 

- Usando LTPE e concentrando o extrato, ilustrado na Figura 9. 

 

4.5.4 Determinação do ácido S-fenilmercaptúrico urinário (u-SPMA) 

A determinação do u-SPMA foi realizada de duas formas, a saber: 

- Usando LTPE sem concentrar o extrato, ilustrado na Figura 8;  

- Usando LTPE e concentrando o extrato, ilustrado na Figura 9. 

 

4.6 Comparação e correlação dos métodos analíticos desenvolvidos e validados 

Foi feito uma comparação e uma correlação entre os métodos para determinação do   

u-ttMA e do u-SPMA: 

 Determinação do u-ttMA: Método 1 (SPE-SAX e UHPLC/ESI-MS/MS) versus 

Método 3 (LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS); 
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 Determinação do u-SPMA: Método 2 (LTPE e UHPLC/ESI-MS/MS) versus 

Método 3 (LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS); 

 Correlação entre os analitos, u-ttMA e u-SPMA, pelo método 3 (determinação 

simultânea utilizando LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS). 

Para comparar e avaliar a concordância relativa entre os métodos para determinação 

dos analitos em estudo, foi feito uma análise de regressão utilizando os resultados obtidos das 

amostras, em seguida aplicou-se teste t-pareado e o coeficiente de correlação de Ró 

Spearman. O tratamento estatístico foi realizado usando o software Minitab
®
. 

Uma estimativa de custos de reagentes e materiais para os métodos de determinação 

do u-ttMA (SPE - SAX e LTPE) foi realizada através de cotações comerciais pelas empresas 

LAS DO BRASIL COM. DE PROD A. E LAB. LTDA, MAXCROM INSTRUMENTOS 

CIENTIFICOS LTDA e WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA no período de 

15 a 25 de janeiro de 2016. 

 

4.7 Comparação e correlação entre os resultados obtidos das análises de u-ttMA e   

u-SPMA com os dados fornecidos no questionário – Método 3: Determinação simultânea 

utilizando LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS  

Após a análise de normalidade dos resultados das análises das amostras pelo teste de 

Anderson-Darling, verificou-se a consistência dos dados discrepantes com os dados do 

questionário (correlação com hábitos, fumantes, alimentação e uso de medicamentos) através 

do teste de hipótese não paramétrica, Kruskal-Wallis. Posteriormente o estabelecimento de 

correlação foi feito utilizando o coeficiente de correlação de Ró Spearman. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Desenvolvimento do método analítico para determinação do u-SPMA e do          

u-ttMA. 

Condições cromatográficas e de detecção no espectrômetro de massa 

Para a determinação de analitos por espectrometria de massas do tipo triplo 

quadrupolo foi necessário determinar as melhores condições de seleção e fragmentação dos 

íons monitorados, conforme descrito no item 4.2.3 e conforme os íons precursores e 

fragmentos usados por Mansi e colaboradores (2012), Mathias & Hymer (2014) e Bi-hua Lv e 

colaboradores (2014). Portanto, após as injeções diretas de soluções concentradas dos analitos 

foi possível adquirir o valor de massa mais adequado para o íon precursor, o íon fragmento 

mais abundante utilizado para a identificação e quantificação dos MBE-Bz e, ainda, as 

condições ótimas dos analisadores de massa e da energia de colisão para cada analito de 

forma isolada, conforme a Tabela 13. 

 

Tabela 13: Tempo de retenção no HPLC e valores das relações m/z dos íons precursores e 

seus respectivos íons fragmentos, e condições ótimas dos quadrupolos (Q1 e Q3) e energia de 

colisão (CE) para cada um dos íons fragmentos (modo negativo). 

ANALITO 

TEMPO DE 

RETENÇÃO 

(minutos) 

ÍON 

PRECURSOR 

(m/z) 

ÍON 

FRAGMENTO 

(m/z) 

Q1 

PRE 

BIAS 

(V) 

CE* 

Q3 

PRE 

BIAS 

(V) 

Ácido trans, trans-

mucônico urinário 
4,219 141,10 97,20 25,0 11,0 18,0 

Ácido S-

fenilmercaptúrico 

urinário 

7,301 238,15 109,00 16,0 11,0 21,0 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

Após o desenvolvimento e otimização das condições de análise cromatográfica, 

Tabela 14, obtiveram-se cromatogramas no modo MRM para os MBE-Bz em estudo. Os 

picos referentes ao u-ttMA e ao u-SPMA foram separados na linha de base e com intensidade 

absoluta de aproximadamente 80000 para o u-ttMA em concentração de 1000,0 µg.L
-1

 e de 

325000 para o u-SPMA em concentração de 200,0 µg.L
-1

. O u-SPMA foi detectado com uma 

sensibilidade cerca de vinte vezes maior do que o u-ttMA, onde o pico do u-SPMA é cerca de 
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quatro vezes maior do que o u-ttMA embora este estivesse presente na solução numa 

concentração cinco vezes menor do que aquele. Estas observações podem ser comprovadas 

pelas Figuras 10 e 11. 

 

Tabela 14: Condições cromatográficas empregadas para a separação dos analitos.  

PARÂMETROS CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS 

Coluna cromatográfica C18 (150 × 2,1 mm; 2,6 µm). 

Pré coluna C18 (4 mm x 3 mm). 

Fase Móvel 
Solução A: ácido acético aquoso 1% 

Solução B: ácido acético metanólico 1% 

Gradiente de eluição 

Até 1 minutos: 1% B 

1 a 85% B de 1 minuto a 8,5 minutos 

85% a 95% B de 8,5 minutos a 9,5 minutos 

Mantém 95% B de 9,5 a 12 minutos 

95 a 1% B de 12 a 13 minutos 

Mantém 1% B de 13 a 15 minutos 

Vazão 
0,3 mL/min até 9,5 minutos 

0,4 mL/min de 9,5 a 15 minutos 

Temperatura do forno 50 ºC 

Volume de injeção 5 µL 

Fonte: Do autor, 2016. 
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Figura 10: Cromatograma da solução padrão em solvente nas concentrações de 1000,0 µg.L
-1

 

para o ttMA e de 200,0 µg.L
-1

 para o SPMA e detectado por MS/MS. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

Figura 11: Cromatogramas dos MBE-Bz em estudo utilizando pool de urina contaminado nas 

concentrações de 1000,0 µg.L
-1

 para o ttMA e de 200,0 µg.L
-1

 para o SPMA e detectado por 

MS/MS. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

Ao fazer uma varredura espectral na região do ultravioleta visível foi observado um 

baixo sinal referente ao pico do u-SPMA. Quando calculado os limites de detecção e de 

quantificação para este analito utilizando UV-Vis, o LOD foi de 79,6 µg.L
-1

, enquanto o LOQ 

 

 

141,10 m/z→ 97,20 m/z 

238,15 m/z→ 109,00 m/z 

141,10 m/z→  97,20 m/z 

238,15 m/z  → 109,00 m/z 
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foi de 241,3 µg.L
-1

. Esses valores impossibilitaram sua determinação por esse tipo de 

detector. Dessa forma somente o u-ttMA foi analisado por UV/Vis (Figuras 12 e 13). 

 

Figura 12: Cromatograma da solução padrão em solvente nas concentrações de 1000,0 µg.L
-1

 

para o ttMA e de 200,0 µg.L
-1

 para o SPMA e detectado por UV/Vis em 264 nm. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

Figura 13: Ampliação do cromatograma da solução padrão em solvente nas concentrações de 

1000,0 µg.L
-1

 para o ttMA e de 200,0 µg.L
-1

 para o SPMA e detectado por UV/Vis em       

264 nm. 

 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

 
ttMA 

SPMA 

SPMA 
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A Figura 14 apresenta os cromatogramas de UV/Vis referentes às separações e às 

detecções do u-ttMA utilizando SPE-SAX e LTPE preparadas em pool de urina.  

Quando comparamos as Figuras 10 e 11 (detecção e quantificação dos MBE-Bz em 

estudo por MS/MS) verifica-se que não há alteração na limpeza dos cromatogramas, embora o 

primeiro seja em solução e o segundo em matriz (urina). Entretanto o mesmo não ocorre 

quando comparamos os cromatogramas detectados por UV/Vis, Figura 14; fato que leva a 

uma dificuldade na integração do u-ttMA utilizando esta técnica de detecção.  

 

Figura 14: Cromatogramas dos MBE-Bz em estudo utilizando pool de urina contaminado nas 

concentrações de 1000,0 µg.L
-1

 para o ttMA e de 200,0 µg.L
-1 

para o SPMA e detectado por 

UV/Vis em 264 nm.  

 

Fonte: Do autor, 2016. 

u-ttMA 

u-ttMA 

SPE - SAX 

LLME - LPT 
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5.2 Avaliação do método para determinação do u-ttMA e do u-SPMA usando 

extração com partição em baixa temperatura (LTPE) 

Previamente à etapa de aplicação do planejamento fatorial, foi definido a escolha do 

ácido usado na etapa de hidrólise do u-SPMA partindo-se de estudos disponíveis na literatura 

em que o uso do ácido clorídrico é muito comum (SCHAFER et al., 1993; EINIG; DEHNEN, 

1995; ANGERER et al., 1998; BURATTI et al., 2001; STERZ et al., 2010; LEE et al., 2011) 

e, após testar outros ácidos. A Tabela 15 mostra os resultados da acidificação das amostras do 

pool de 10 urinas usando quatros ácidos diferentes. Segundo Sterz e colaboradores (2010) o 

ajustamento de pH da urina entre 0,5 – 1,0 antes da análise é a condição mais aconselhável 

para a conversão completa de pré-SPMA em u-SPMA. Diante do exposto, o ácido escolhido 

como uma das variáveis do planejamento fatorial 2
2
 foi o ácido clorídrico 6 mol.L

-1
. 

 

Tabela 15: Ácidos testados na etapa de hidrólise do ácido S-fenilmercaptúrico com seus 

respectivos valores de pH do pool de urina após a acidificação. 

ÁCIDOS VOLUME (mL) 
pH APÓS A 

ACIDIFICAÇÃO 

Ácido acético 

concentrado 

1,5 

2,0 

2,5 

3,37 

3,25 

3,15 

Ácido fórmico 

concentrado 

1,5 

2,0 

2,5 

2,29 

2,14 

2,03 

Ácido clorídrico 

concentrado 

1,5 

2,0 

2,5 

0,52 

0,33 

0,18 

Ácido clorídrico 

6 mol.L
-1

 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

0,85 

0,67 

0,55 

0,45 

0,31 

pH do pool de urina antes da acidificação 6,63 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

Recentemente, a técnica de extração com partição em baixa temperatura surgiu como 

uma nova alternativa para a extração de pequenas moléculas em matrizes complexas. A 

extração se baseia na partição dos analitos entre as fases aquosa e orgânica inicialmente 

miscíveis, as quais se separam pela diminuição da temperatura (-20 ºC). Analisando o 

coeficiente de partição octanol-água (Kow) do u-SPMA (Kow = 8,51) podemos verificar uma 

maior afinidade desse analito pela fase orgânica, o que favorece a LTPE. 
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Dessa forma, a definição dos níveis nos quais as variáveis seriam estudadas na triagem 

se deu a partir de testes feitos em laboratório e de resultados de outros trabalhos envolvendo a 

técnica de LTPE desenvolvidos pelo grupo de pesquisa. Entre eles, a escolha da acetonitrila 

como solvente extrator e a proporção amostra/solvente extrator. A acetonitrila é um solvente 

interessante nessa técnica por ser solúvel em água em todas as proporções, sua polaridade 

favorece a extração de uma vasta gama de compostos e é compatível com técnicas de 

cromatografia líquida e gasosa. Além disso, é um solvente menos nocivo do que os solventes 

utilizados em técnicas convencionais de LLE tornando uma boa alternativa do ponto de vista 

ambiental. 

Definidos os níveis, realizou-se um planejamento de avaliação 2
2
 com quintuplicata no 

ponto central, por meio do qual foi possível definir quais as variáveis realmente apresentavam 

efeito significativo sobre o sistema e então definir as etapas da LTPE. O volume de amostra 

de urina utilizado foi fixo em 600 µL e foi utilizado uma amostra de urina com concentração 

alta de u-ttMA e u-SPMA para que a hidrólise do u-SPMA ocorra. 

Para que uma extração com partição em baixa temperatura seja eficiente a proporção 

amostra/volume do solvente é um fator de grande importância. Espera-se que quanto maior o 

volume de solvente extrator usado maior será a quantidade de analito extraído. É possível 

observar na Tabela 16 que os ensaios 2 e 4 apresentaram as maiores áreas de extração de 

ambos os analitos. Para esses dois ensaios o volume de acetonitrila utilizado foi de 800 µL, 

referente ao nível -1. Entretanto este nível não foi escolhido pois observou uma dificuldade no 

particionamento das fases fato que dificultava a pipetagem do extrato após o congelamento da 

fase aquosa. Dessa forma, optou-se por usar o nível 0 (600 µL). A Tabela 16 apresenta as 

áreas obtidas correspondentes para cada ensaio realizado do planejamento fatorial completo 2
2
 

com quintuplicata no ponto central. 

Analisando a influência do volume do HCl 6 mol.L
-1

, pôde-se observar que esta 

variável foi significativa apenas para o u-SPMA, o que já era esperado uma vez que ele foi 

utilizado justamente para hidrolisar o pré-SPMA. Optou-se pelo volume de 30 µL, porque 

este nível representa uma maior recuperação do analito. O HCl 6 mol.L
-1

 além de hidrolisar o 

pré-SPMA, contribui para uma maior eficiência de extração. Devido ao caráter ácido dos      

MBE-Bz estudados, quando o pH da urina é menor do que o pKa dos analitos (3,84 para o    

u-ttMA e 3,85 para o u-SPMA), estes marcadores biológicos de exposição ao benzeno estarão 

preferencialmente na forma molecular, reduzindo, portanto, a sua solubilidade em água e 

melhorando, consequentemente, a sua eficiência de extração na fase orgânica.  
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Tabela 16: Valores das áreas corrigidas pela razão dos volumes para os ensaios realizados no 

planejamento fatorial completo 2
2
 com quintuplicata no ponto central. Os valores em negrito 

foram os maiores valores de área encontrados. 

ENSAIO ACN (µL) 

HCl 

6 mol.L
-1

 

(µL) 

ÁREA 

CORRIGIDA 

u-ttMA 

CV 

(%) 

ÁREA 

CORRIGIDA 

u-SPMA 

CV 

(%) 

1 450 30 73571 - 1874 - 

2 800 30 103414 - 2028 - 

3 450 50 80521 - 1480 - 

4 800 50 104296 - 2027 - 

PC 1 600 40 78349 

1,35 

1845 

1,70 

PC 2 600 40 80752 1769 

PC 3 600 40 78404 1777 

PC 4 600 40 79521 1805 

PC 5 600 40 80180 1784 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

Os resultados da avaliação apresentados na Tabela 17 mostram que as duas variáveis 

estudadas têm efeito significativo sobre o sistema, sendo que o volume de solvente extrator 

foi aquela que mais influenciou a extração dos analitos em estudo, seguida do volume do 

ácido clorídrico 6 mol.L
-1

. Os erros associados a cada efeito foram avaliados pelo teste t       

(α = 0,05). 

 

Tabela 17: Valores dos efeitos e do parâmetro p (α = 0,05) para cada variável estudada no 

planejamento fatorial completo 2
2
 com quintuplicata no ponto central. Os valores em negrito 

são os que se mostraram significativos de acordo com o valor de p (p < 0,05). 

ANALITO MÉDIA p 
X1 

(VOL. ACN) 
p 

X2 

(VOL. HCl 6 mol.L
-1

) 
p 

u-ttMA 79441,2 0,0038 26809,05 0,0325 3915,65 0,2145 

u-SPMA 1796 7,45×10
-5

 350,59 0,0139 -197,92 0,0417 

Fonte: Do autor, 2016. 

Legenda: 

Vol.: volume; ACN: acetonitrila; HCl: ácido clorídrico. 

 

Dessa forma, considerou-se como condição ótima para o método de extração com 

partição em baixa temperatura em amostras de urina: 600 µL de amostra, 30 µL de ácido 

clorídrico 6 mol.L
-1

 e 600 µL de acetonitrila, cujo procedimento está esquematizado nos 

fluxogramas das Figuras 15 e 16. 
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Figura 15: Procedimento de preparo das amostras utilizando LTPE sem concentrar o extrato 

(método 2). 

 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

Figura 16: Etapa adicional no procedimento de extração LTPE para a concentração do 

extrato (método 3). 

 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

5.3 Validação dos métodos desenvolvidos 

Para estabelecer a confiabilidade dos métodos desenvolvidos para a determinação dos 

marcadores biológicos de exposição ao benzeno urinários em estudo, foi realizada a validação 

dos mesmos. A seguir são apresentadas as figuras de mérito avaliadas para cada método 

analítico desenvolvido: 

 

5.3.1 Método 1: Determinação do u-ttMA usando extração em fase sólida (SPE) 

com cartucho contendo trocador iônico forte – SAX 

A. Avaliação da interferência da matriz na seletividade 

Utilizando a técnica de SPE-SAX e UHPLC/ESI-MS/MS na determinação do            

u-ttMA, as comparações dos coeficientes angulares de seis curvas analíticas preparadas em 
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amostras de urinas diferentes, com uma curva feita em pool de 10 urinas têm coeficientes de 

variação menores do que de 3,10%. Isso nos permite afirmar que não existe uma diferença 

significativa entre os coeficientes angulares destas curvas analíticas, como pode ser observado 

na Figura 17. Além disso, todas as curvas apresentaram uma linearidade satisfatória, com 

coeficientes de determinação (R
2
) acima de 0,99. 

Entretanto o mesmo não ocorre quando se utiliza a técnica analítica SPE-SAX e 

UHPLC/UV/Vis para determinação de u-ttMA, onde o coeficiente de variação da média dos 

coeficientes angulares das curvas analíticas de calibração é igual a 30,67%. Além disso, o 

ajuste linear também não foi bom para três das curvas das sete amostras, sendo o R
2
 inferior a 

0,99 para essas curvas (amostras A, C e D), conforme observado na Figura 18. 

 

Figura 17: Comparação entre seis curvas de calibração de u-ttMA em seis amostras 

diferentes com uma curva de calibração para o u-ttMA (141,10 m/z →97,20 m/z) feita em pool 

de urina utilizando SPE-SAX e UHPLC/ESI-MS/MS. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 
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Figura 18: Comparação entre seis curvas de calibração de u-ttMA em seis amostras 

diferentes com uma curva de calibração para o u-ttMA (141,10 m/z→97,20 m/z) feita em pool 

de urina utilizando SPE-SAX e UHPLC/UV/Vis. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o pool de urina é representativo para as 

análises do u-ttMA quando utiliza SPE-SAX e espectrometria de massas. Para a técnica de 

ultravioleta visível observou-se interferência da matriz na seletividade do u-ttMA, fato que 

prejudica a integração do pico desse analito no cromatograma. Desta forma, para este estudo, 

o detector UV/Vis não foi adequado para análise do u-ttMA e consequentemente os outros 

parâmetros de validação utilizando este detector não foram avaliados. 

 

B. Seletividade 

Apesar do sistema de detecção por UV/Vis não ser seletivo e, por isso não ter sido 

adequado para a quantificação do u-ttMA, esse sistema foi utilizado nos métodos em 

sequência ao espectrômetro de massas, com a finalidade de confirmar o tempo de retenção do 
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Como a matriz biológica (urina) não interferiu na detecção por espectrometria de 

massas, este método de determinação do u-ttMA foi desenvolvido utilizando esta técnica de 

detecção no modo Monitoramento de Reações Múltiplas (MRM). A seletividade por 

espectrometria de massas pode ser confirmada pela relação entre o íon fragmento selecionado 

para identificação e quantificação do analito, assegurando que o pico cromatográfico seja 

atribuído a um único componente. 
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C. Efeito matriz na etapa de ionização da espectrometria de massas 

Como visto na seção 3.7.3, a técnica de ESI sofre com efeito de supressão quando 

compostos polares/iônicos diferentes do analito de interesse, encontrados nas matrizes em 

análise, competem na ionização, podendo afetar a exatidão e a precisão da determinação ou 

mesmo acarretar perda da sensibilidade na detecção. Com intuito de corrigir o efeito matriz, 

para cada análise foram realizadas duas injeções automáticas sucessivas, sendo a primeira 

injeção referente ao extrato e a segunda referente ao extrato adicionado de uma solução 

padrão dos analitos. Em seguida foi feito a razão dessas áreas, conforme as Equações 3 e 4.  

 

D. Efeito residual 

Não foram observados nas injeções do branco subsequentes às injeções de amostras 

contaminadas com 1000,0 µg.L
-1

 de u-ttMA valores de áreas com variações acima de 20% 

(Tabela 18). O efeito residual é considerado significativo quando os valores das áreas dos 

picos cromatográficos do branco sofrem variações acima de 20% (vinte por cento) após a 

injeção de amostras contaminadas com altas concentrações do analito estudado. Como pode 

ser observado na Tabela 18, o coeficiente de variação (%) das quadruplicatas dos brancos para 

o u-ttMA apresentou valor inferior a 3%, comprovando, dessa forma, a inexistência de efeito 

residual (carry over) significativo entre as corridas. 

 

Tabela 18: Avaliação do efeito residual na determinação do ácido trans, trans-mucônico 

urinário utilizando SPE-SAX e UHPLC/ESI-MS/MS. 

AMOSTRA ÁREA MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO (%) 

Branco_Réplica 1 

Branco_Réplica 2 

Branco_Réplica 3 

Branco_Réplica 4 

6130 

6175 

6049 

5823 

6044 156,44 2,59 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

E. Curva analítica de calibração e linearidade 

A linearidade foi avaliada pelas triplicatas das curvas de calibração analíticas em pool 

de urina utilizando o branco do pool de urina e seis níveis de concentração do ttMA (10 µg.L
-1

 

a 1000 µg.L
-1

). Para tanto, em cada replicata, fez-se duas injeções sucessivas para os níveis de 

concentração da curva (injeção amostra/solvente e injeção da amostra contaminada com uma 

solução padrão de 500,0 µg.L
-1

 ttMA). As curvas analíticas apresentadas na Figura 19A 
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mostram que este procedimento produziu diferenças constantes entre as áreas. Esses 

resultados nos permitem afirmar que essas diferenças constantes podem ser usadas de forma 

equivalente ao método de calibração de padrão interno para o estabelecimento da curva 

analítica pelas razões entre áreas obtidas das duas injeções sucessivas; Figura 19B. As 

Equações 1 e 2 demonstram como esses cálculos foram feitos. Dessa forma, a curva analítica 

de calibração apresentada na Figura 19B foi utilizada para quantificar o u-ttMA. 

O coeficiente de determinação (R
2
) apresentou um valor de 0,9930 com equação da 

curva de calibração de y = 0,0091x – 0,3175 para o u-ttMA utilizando SPE-SAX e     

UHPLC/ESI-MS/MS. A Tabela 19 apresenta coeficientes de variação das réplicas das 

concentrações das curvas analíticas do u-ttMA menores do que 3,9%, atendendo os critérios 

de aceitação descritos por ANVISA, 2003. 
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Figura 19: Curvas analíticas de calibração para determinação do ácido trans, trans-mucônico urinário utilizando SPE-SAX e                   

UHPLC/ESI-MS/MS. 
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Tabela 19: Replicatas das curvas analíticas de calibração para determinação do ácido trans, trans-mucônico urinário utilizando SPE-SAX e 

UHPLC/ESI-MS/MS. 

Fonte: Do autor, 2016. 

Concentração 

(µg.L
-1

) 

Razão das áreas 

Replicata 1 

Razão das áreas 

Replicata 2 

Razão das áreas 

Replicata 3 
Média Desvio Padrão 

Coeficiente de 

Variação (%) 

10,0 0,0884 0,0827 0,0827 0,0846 0,0033 3,85 

50,0 0,3119 0,3126 0,3064 0,3103 0,0034 1,10 

100,0 0,6220 0,6191 0,6461 0,6291 0,0148 2,36 

250,0 1,8856 1,9539 1,9316 1,9237 0,0349 1,81 

500,0 3,2116 3,1860 3,1961 3,1979 0,0129 0,40 

1000,0 6,9417 6,9475 6,8997 6,9296 0,0261 0,38 

 
A B 
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F. Limite de detecção e de quantificação 

Para verificar os limites de detecção e de quantificação do equipamento (LOD e LOQ, 

respectivamente) foram injetadas amostras, sem contaminação prévia, de voluntários não 

fumantes e não expostos ocupacionalmente ao benzeno, por possuírem um nível basal dos 

analitos estudados. A confirmação do LOD e LOQ do equipamento foi feita pela avaliação 

dos parâmetros da curva analítica. Para o LOD a relação foi de 3,3 vezes o desvio padrão do 

branco analítico dividido pelo coeficiente angular da curva analítica e para o LOQ a 

concentração relacionada ao sinal analítico igual a dez vezes essa relação. 

Para avaliar os limites de detecção e quantificação do método (MLOD e MLOQ, 

respectivamente) seria necessário levar em consideração os valores de LOD e LOQ, o fator de 

concentração, o índice de recuperação do analito e o efeito matriz. Entretanto, neste estudo 

este cálculo não foi necessário, pois as curvas analíticas de calibração foram construídas na 

mesma matriz de análise (urina) e passaram pelo mesmo processo de extração que as 

amostras. Assim, nesse caso, os valores para os LOD e MLOD foram os mesmos (2,0 µg.L
-1

), 

bem como para LOQ e MLOQ (6,0 µg.L
-1

). Quando avaliamos os métodos descritos na 

literatura, o menor valor de MLOD encontrado foi de 1,0 µg.L
-1 

em que Manini e 

colaboradores (2004) utilizaram SPE-SAX na etapa de preparo prévio da amostra e 

analisaram o u-ttMA por LC-ESI-MS. 

 

G. Precisão 

Neste estudo, foram utilizados testes de repetibilidade (cinco replicatas autênticas) e 

precisão intermediária (cinco replicatas autênticas em dois dias consecutivos, totalizando dez 

replicatas autênticas) para verificar a precisão do método. A Tabela 20 apresenta as médias 

das razões das áreas obtidas e o coeficiente de variação referente à precisão intracorrida e à 

precisão intercorrida nas concentrações de 10, 100, 500 e 1000 µg.L
-1

 de ttMA. 

Os valores de CV obtidos na avaliação da precisão do método 1, foram menores que 

7,0% para a razão das áreas dos picos cromatográficos referentes ao u-ttMA (Tabela 20). 

Portanto, pode-se constatar que este método possui precisão adequada, visto que CV referente 

às replicatas não deve exceder 15% (ANVISA; 2003, 2012). 
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Tabela 20: Precisão do método analítico para determinação do ácido trans, trans-mucônico 

urinário utilizando SPE-SAX e UHPLC/ESI-MS/MS. 

Concentração 

(µg.L
-1

) 

Média das Razões 

das Áreas 

Coeficiente de 

Variação (%) 
Repetibilidade 

 Precisão Intracorrida 

10 

100 

500 

1000 

0,0826 

0,6555 

3,2891 

6,8273 

5,49 

6,90 

3,87 

2,41 

n = 5 

Precisão Intercorrida 

10 

100 

500 

1000 

0,0821 

0,6828 

3,2477 

6,6986 

6,30 

6,27 

3,12 

3,28 

n = 10 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

H. Exatidão 

Os processos mais utilizados para avaliar a exatidão de um método são: materiais de 

referência; comparação de métodos; ensaios de recuperação; adição de padrão. Nesse trabalho 

optou-se por ensaios de adição de padrão. Este método é usado sempre que for difícil ou 

impossível preparar um branco da matriz sem os analitos de interesse padrão (RIBANI et al., 

2004). 

No procedimento utilizado para avaliar a exatidão, quantidades do padrão de ttMA em 

quatro níveis de concentração foram adicionadas em um pool de urina antes do procedimento 

de preparo da amostra, que já continha os analitos. A amostra sem adição dos padrões 

(branco) e cada uma das amostras com os padrões adicionados foram analisadas. Devido a 

impossibilidade de se obter material de referência certificado dos analitos em urina (matriz 

biológica) a exatidão foi obtida pela relação entre a concentração média determinada 

experimentalmente e a concentração teórica correspondente (RIBANI et al., 2004). A 

Tabela 21 apresenta a exatidão (%) e o coeficiente de variação referente às injeções de cinco 

replicatas (intracorrida) e de 10 replicatas (intercorrida) do padrão de ttMA nas concentrações 

10, 100, 500 e 1000 µg.L
-1

. 

 

 

 



103 

 

Tabela 21: Exatidão do método analítico para determinação do ácido trans, trans-mucônico 

urinário utilizando SPE-SAX e UHPLC/ESI-MS/MS. 

Concentração 

Teórica (µg.L
-1

) 

Média das 

Razões das 

Áreas 

Concentração 

Experimental 

(µg.L
-1

) 

Coeficiente de 

Variação (%) 
Exatidão (%) 

Exatidão Intracorrida (n = 5) 

10 

100 

500 

1000 

0,0826 

0,6555 

3,2891 

6,8273 

11,10 

94,14 

475,81 

988,59 

5,92 

6,96 

3,88 

2,41 

111,05 

94,14 

95,16 

98,86 

Exatidão Intercorrida (n = 10) 

10 

100 

500 

1000 

0,0821 

0,6828 

3,2477 

6,6986 

11,03 

98,09 

469,81 

969,95 

6,80 

6,33 

3,13 

3,28 

110,26 

98,09 

93,96 

96,99 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

A exatidão para este método analítico proposto variou de 94,0 a 112,0 % com CV das 

determinações abaixo de 7,0%. Esses valores foram considerados satisfatórios, uma vez que 

se trata de matriz complexa e a faixa de exatidão para análises de u-ttMA 

(141,10 m/z→97,20 m/z) por SPE-SAX e UHPLC/ESI-MS/MS esteve dentro da faixa 

considerada adequada, 80 a 120%, que é indicada pelos guias de validação (ANVISA; 2003, 

2012). 

 

I. Recuperação 

O ensaio de recuperação do ttMA utilizando SPE-SAX foi feito em quintuplicata 

usando a concentração média da curva de calibração, 100 µg.L
-1

. A recuperação média foi de 

71,54% com coeficiente de variação das replicatas de 1,61%. Esta recuperação está de acordo 

com o estudo apresentado por Martins e colaboradores (2002), no qual para a mesma técnica 

de extração obteve uma recuperação média de 77,1%. Já para Ducos e colaboradores (1990), 

pioneiros desta técnica de extração para o ttMA, a recuperação média foi de 89,5%. 

 

J. Integridade de diluição 

Os testes de diluição foram feitos com o objetivo de confirmar se é possível realizar 

uma extrapolação para a concentração inicial a partir do resultado obtido para a amostra 
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diluída. Pode-se observar que os parâmetros avaliados (coeficiente de variação e exatidão) 

estão dentro do especificado pelas normas de validação analítica (ANVISA; 2003, 2012), 

Tabela 22.  

 

Tabela 22: Método 1 - Avaliação da integridade de diluição de duas amostras de urina nas 

concentrações: Amostra A - 2,5 mg.L
-1

 de ttMA; Amostra B - 5,0 mg.L
-1

 de ttMA. 

Fonte: Do autor, 2016 

Legenda: 

FD = Fator de diluição; 

n = número de replicatas. 
 

5.3.2 Método 2: Determinação do u-SPMA usando LTPE sem concentrar o extrato 

A. Avaliação da interferência da matriz na seletividade 

Utilizando a técnica de LTPE sem concentrar o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS na 

determinação do u-SPMA, as comparações dos coeficientes angulares de seis curvas 

analíticas preparadas em diferentes amostras de urinas com uma curva feita em pool de 10 

urinas apresentaram coeficientes de variação menores do que de 1,9%. Isso nos permite 

afirmar que não existe uma diferença significativa entre esses coeficientes angulares nestas 

determinações, como pode ser observado na Figura 20. Além disso, todas as curvas 

apresentaram uma linearidade satisfatória, com coeficientes de determinação (R
2
) acima de 

0,99. Esses resultados nos leva a afirmar que o pool de urina é representativo para as análises 

do u-SPMA quando se utiliza LTPE sem concentrar o extrato e espectrometria de massas.  

Não foi feito uma avaliação da interferência da matriz na seletividade do u-SPMA 

utilizando UV-Vis, uma vez que os altos valores de limites de detecção e quantificação 

impossibilitam a determinação deste analito usando este detector. 

 

  

Concentração 

esperada após a 

diluição (µg.L
-1

) 

FD = 10 

Média das 

razões das áreas 

após a diluição 

(n = 5) 

Média das 

concentrações 

após a diluição 

(µg.L
-1

) 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação (%) 

Exatidão 

(%) 

250,0 

500,0 

1,904 

3,326 

276,81 

482,90 

0,0313 

0,1357 

1,68 

4,08 

110,72 

96,58 
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Figura 20: Comparação entre seis curvas de calibração de u-SPMA em seis amostras 

diferentes com uma curva de calibração para o u-SPMA (238,15 m/z→109,00 m/z) feita em 

pool de urina utilizando LTPE sem concentrar o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

B. Seletividade 

Como a matriz biológica (urina) não interferiu na detecção por espectrometria de 

massas, este método de determinação do u-ttMA foi desenvolvido utilizando esta técnica de 

detecção no modo Monitoramento de Reações Múltiplas (MRM). A seletividade por 

espectrometria de massas pode ser confirmada pela relação entre o íon fragmento selecionado 

para identificação e quantificação do analito, assegurando que o pico cromatográfico seja 

atribuído a um único componente. 

 

C. Efeito matriz na etapa de ionização da espectrometria de massas 

Como visto na seção 3.7.3, a técnica de ESI sofre com efeito de supressão quando 

compostos polares/iônicos diferentes do analito de interesse, encontrados nas matrizes em 

análise, competem na ionização, podendo afetar a exatidão e a precisão da determinação ou 

mesmo acarretar na perda da sensibilidade. Com intuito de corrigir o efeito matriz, para cada 

análise foram realizadas duas injeções automáticas sucessivas, sendo a primeira injeção 

referente ao extrato e a segunda referente ao extrato adicionado de uma solução padrão dos 

analitos. Em seguida foi feito a razão dessas áreas, conforme as Equações 3 e 4. 
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D. Efeito residual 

Nas injeções do branco subsequentes às injeções de amostras contaminadas com 

200,0 µg.L
-1

 de SPMA não foram observados valores de áreas com variações de 20% (vinte 

por cento). Este efeito ocorre quando os valores das áreas dos picos cromatográficos do 

branco sofrem variações acima de 20% (vinte por cento) após a injeção de amostras 

contaminadas com altas concentrações do analito estudado. A Tabela 23 apresenta o 

coeficiente de variação (%) das quadruplicatas dos brancos para o u-ttMA, com valores 

inferiores a 2,9%; comprovando a não existência do efeito residual (carry over) entre as 

corridas. 

 

Tabela 23: Avaliação do efeito residual na determinação do ácido S-fenilmercaptúrico 

urinário utilizando LTPE sem concentrar o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

AMOSTRA ÁREA MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO (%) 

Branco_Réplica 1 

Branco_Réplica 2 

Branco_Réplica 3 

Branco_Réplica 4 

1780 

1744 

1698 

1817 

1760 50.82 2.89 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

E. Curva analítica de calibração e linearidade 

Na figura 21A pode-se observar diferenças contantes entre cada nível de concentração 

das curvas de calibração obtidas por duas injeções sucessivas (amostra/solvente e amostra 

contaminada com uma solução padrão de 50,0 µg.L
-1

 de SPMA). Esses resultados nos 

permitem afirmar que essas diferenças constantes podem ser usadas de forma equivalente ao 

método de calibração de padrão interno para o estabelecimento da curva analítica pelas razões 

entre áreas obtidas das duas injeções sucessivas; Figura 21B. As Equações 1 e 2 demonstram 

como esses cálculos foram feitos. Dessa forma, a curva analítica de calibração apresentada na 

Figura 21B foi utilizada para quantificar o u-SPMA. 

A linearidade foi avaliada pelas triplicatas das curvas de calibração analíticas em pool 

de urina utilizando o branco do pool de urina e seis níveis de concentração do SPMA 

(0,1 µg.L
-1

 a 200 µg.L
-1

). O coeficiente de determinação (R
2
) apresentou um valor de 0,9993 

com equação da curva de calibração de y = 0,1275x + 0,0233.  
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A Tabela 24 apresenta coeficientes de variação das réplicas das concentrações das 

curvas analíticas do u-SPMA menores do que 3,2%, atendendo os critérios de aceitação 

descritos por ANVISA, 2003. 
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Figura 21: Curvas analíticas de calibração para determinação do ácido S-fenilmercaptúrico urinário utilizando LTPE sem concentrar o extrato e 

UHPLC/ESI-MS/MS.  

   

y = 0,1275x + 0,0233

R² = 0,9993

0.0000

5.0000

10.0000

15.0000

20.0000

25.0000

30.0000

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

R
a
zã

o
 d

a
s 

á
r
e
a
s 

Concentração (µg.L-1)
 

 

Tabela 24: Replicatas das curvas analíticas de calibração para determinação do ácido S-fenilmercaptúrico urinário utilizando LTPE sem 

concentrar o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

Fonte: Do autor, 2016. 
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Concentração 

(µg.L
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) 
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Replicata 1 

Razão das áreas 

Replicata 2 

Razão das áreas 

Replicata 3 
Média Desvio Padrão 

Coeficiente de 

Variação (%) 

0,1 0,0370 0,0387 0,0367 0,0375 0,0011 2,91 

5,0 0,5961 0,5976 0,6045 0,5994 0,0045 0,75 

10,0 1,3058 1,3568 1,3589 1,3405 0,0300 2,24 

50,0 6,2225 6,3329 6,1617 6,2390 0,0868 1,39 

100,0 12,7614 13,5644 12,9542 13,0933 0,4192 3,20 

200,0 25,8268 25,1077 25,2657 25,4001 0,3779 1,49 

 
A B 
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F. Limite de detecção e de quantificação 

Os valores para os LOD e MLOD foram de 0,02 µg.L
-1

, e os LOQ e MLOQ foram de 

0,084 µg.L
-1

. Para o u-SPMA os menores valores para MLOD encontrados na literatura foram 

0,01 µg.L
-1

 obtido por Ding e colaboradores (2009), 0,013 µg.L
-1

 obtido por Zhang e 

colaboradores (2014) e 0,02 µg.L
-1

 obtido por Schettgen e colaboradores (2008). Ambos 

utilizaram UHPLC/MS/MS para determinar e quantificar o u-SPMA e como preparo prévio 

da amostra Ding e colaboradores (2009) fizeram uma diluição da urina (1:10) com solução 

aquosa ácido acético 0,5% e Zhang e colaboradores (2014) juntamente com Schettgen e 

colaboradores (2008) fizeram uma hidrólise utilizando ácido fórmico concentrado seguida de 

uma centrifugação e filtração. Assim, o MLOD neste estudo para determinar e quantificar o   

u-SPMA (238,15 m/z →109,00 m/z) por UHPLC/ESI-MS/MS usando LTPE sem concentrar o 

extrato na etapa de preparo prévio da urina, foi próximo aos menores MLOD encontrados na 

literatura. 

 

G. Precisão 

A Tabela 25 apresenta as médias das razões das áreas obtidas e o coeficiente de 

variação referente à precisão intracorrida e à precisão intercorrida nas concentrações de 0,1; 

10; 100 e 200 µg.L
-1

 de SPMA. 

 

Tabela 25: Precisão do método analítico para determinação do ácido S-fenilmercaptúrico 

urinário utilizando LTPE sem concentrar o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

Concentração 

(µg.L
-1

) 

Média das Razões 

das Áreas 

Coeficiente de 

Variação (%) 
Repetibilidade 

 Precisão Intracorrida 

0,1 

10 

100 

200 

0,0367 

1,3316 

13,0519 

25,5636 

4,08 

5,86 

2,43 

1,92 

n = 5 

Precisão Intercorrida 

0,1 

10 

100 

200 

0,0357 

1,3304 

13,3882 

26,0565 

5,64 

4,50 

3,88 

2,53 

n = 10 

Fonte: Do autor, 2016. 
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Os valores de CV obtidos na avaliação da precisão do método 2, foram menores que 

5,9% para a razão das áreas dos picos cromatográficos referentes ao u-SPMA. Portanto, pode 

se constatar que este método possue precisão adequada. 

 

H. Exatidão 

A Tabela 26 apresenta a exatidão (%) e o coeficiente de variação referente às injeções 

de cinco replicatas (intracorrida) e de 10 replicatas (intercorrida) do padrões de SPMA nas 

concentrações 0,1; 10, 100 e 200 µg.L
-1

. 

 

Tabela 26: Exatidão do método analítico para determinação do ácido S-fenilmercaptúrico 

urinário utilizando LTPE sem concentrar o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

Concentração 

Teórica (µg.L
-1

) 

Média das 

Razões das 

Áreas 

Concentração 

Experimental 

(µg.L
-1

) 

Coeficiente de 

Variação (%) 
Exatidão (%) 

Exatidão Intracorrida (n = 5) 

0,1 

10 

100 

200 

0,0367 

1,3316 

13,0519 

25,5636 

0,10 

10,26 

102,18 

200,32 

5,60 

3,05 

3,54 

1,51 

104,95 

102,61 

102,18 

100,16 

Exatidão Intercorrida (n = 10) 

0,1 

10 

100 

200 

0,0357 

1,3304 

13,3882 

26,0565 

0,10 

10,25 

104,82 

204,18 

9,45 

4,92 

3,56 

2,25 

97,59 

102,52 

104,82 

102,09 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

A exatidão para a determinação do ácido S-fenilmercaptúrico urinário utilizando  

LTPE sem concentrar o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS variou de 97,0 a 105,0 % com CV das 

determinações abaixo de 10,0%. Esses valores foram considerados satisfatórios, uma vez que 

trata-se de matriz complexa e a faixa de exatidão para análises de u-SPMA                    

(238,15 m/z→109,00 m/z) por este método esteve dentro do esperado, 80 a 120% indicado 

pelos guias de validação. 
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I. Recuperação 

O ensaio de recuperação do u-SPMA utilizando LTPE sem concentrar o extrato 

também foi feito em quintuplicata usando a concentração média da curva de calibração, 

50 µg.L
-1

. A recuperação média foi de 96,07% com coeficiente de variação das replicatas de 

3,76%. Wang e colaboradores (2013) obtiveram uma recuperação média de 63,8% para 

extração líquido líquido com acetato de etila, o que nos leva a considerar a recuperação média 

obtida para extração do u-SPMA utilizando LTPE sem concentrar o extrato muito satisfatória. 

 

J. Integridade de diluição 

Os parâmetros avaliados na integridade de diluição (coeficiente de variação e 

exatidão) estão dentro do especificado pelas normas de validação analítica, Tabela 27. 

 

Tabela 27: Método 2 - Avaliação da integridade de diluição de duas amostras de urina nas 

concentrações: Amostra A - 250,0 µg.L
-1

 de SPMA; Amostra B - 500,0 µg.L
-1

 de SPMA. 

Fonte: Do autor, 2016. 

Legenda: 

FD = Fator de diluição; 

n = número de replicatas. 
 

O método 2, determinação do u-SPMA utilizando LTPE e UHPLC/MS/MS, também 

pode ser usado para determinar e quantificar o u-ttMA. Entretanto o pico cromatográfico 

referente a este analito apresenta baixa resolução, dificultando a sua integração e diminuindo 

a especificidade e a sensibilidade do u-ttMA (Figura 22). Este fato se deve ao solvente 

(acetonitrila) utilizado na LTPE e a interação do u-ttMA com a coluna C18. Por se tratar de 

um ácido com dois grupamentos carboxílicos, quando este analito estiver em acetonitrila parte 

das moléculas estarão protonadas e parte desprotonadas na fase móvel utilizada           

(Solução A: ácido acético aquoso 1%; Solução B: ácido acético metanólico 1%) levando a um 

pico cromatográfico alongado e consequentemente com baixa resolução. Para solucionar este 

problema uma etapa de concentração do extrato e ressuspensão dos analitos em ácido 

acético 10% e metanol (10% v/v) garante que o u-ttMA encontra-se totalmente protonado na 

Concentração 

esperada após a 

diluição (µg.L
-1

) 

FD = 10 

Média das 

razões das áreas 

após a diluição 

(n = 5) 

Média das 

concentrações 

após a diluição 

(µg.L
-1

) 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação (%) 

Exatidão 

(%) 

50,0 

100,0 

6,344 

13,692 

47,93 

105,56 

0,1460 

0,1821 

2,30 

1,33 

95,86 

105,56 
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fase móvel melhorando a sua separação cromatográfica e consequentemente a resolução do 

seu pico. Dessa forma, para a determinação simultânea dos MBE-Bz (u-ttMA e u-SPMA) esta 

etapa de concentração e ressuspensão dos analitos foi adicionada. 

 

Figura 22: Cromatogramas dos MBE-Bz em estudo utilizando pool de urina contaminado nas 

concentrações de 1000,0 µg.L
-1

 para o ttMA e de 200,0 µg.L
-1

 para o SPMA e detectado por 

MS/MS – Método 2: sem a etapa de secagem e concentração do extrato. 

 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

5.3.3 Método 3: Determinação simultânea do u-ttMA e do u-SPMA usando        

LTPE e concentrando o extrato 

A. Avaliação da interferência da matriz na seletividade 

Utilizando a técnica de LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS na 

determinação simultânea do u-ttMA e do u-SPMA, as comparações dos coeficientes angulares 

de seis curvas analíticas preparadas em amostras de urinas diferentes, com uma curva feita em 

pool de 10 urinas têm coeficientes de variação menores do que de 3,1%. Isso nos permite 

afirmar que não existe uma diferença significativa entre esses coeficientes angulares nestas 

determinações, como pode ser visto nas Figuras 23 e 24. Além disso, todas as curvas 

apresentaram uma linearidade satisfatória, com coeficientes de determinação (R
2
) acima de 

0,99. Esses resultados nos leva a afirmar que o pool de urina é representativo para as análises 

141,10 m/z→  97,20 m/z 

238,15 m/z  → 109,00 m/z  
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simultâneas do u-ttMA e do u-SPMA quando se utiliza LTPE concentrando o extrato e 

detecção por espectrometria de massas.  

Uma vez que a técnica de UV/Vis utilizada na detecção e quantificação do u-ttMA não 

apresentou seletividade na avaliação da interferência da matriz no método 1, este detector não 

foi avaliado para este método. 

 

Figura 23: Comparação entre seis curvas de calibração de u-ttMA em seis amostras 

diferentes com uma curva de calibração para o u-ttMA (141,10 m/z →97,20 m/z) feita em pool 

de urina utilizando LTPE e concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

Figura 24: Comparação entre seis curvas de calibração de u-SPMA em seis amostras 

diferentes com uma curva de calibração para o u-SPMA (238,15 m/z→109,00 m/z) feita em 

pool de urina utilizando LTPE e concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 
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B. Seletividade 

Como a matriz biológica (urina) não interferiu na detecção por espectrometria de 

massas, este método de determinação simultânea do u-ttMA e do u-SPMA foi desenvolvido 

utilizando esta técnica de detecção no modo Monitoramento de Reações Múltiplas (MRM). A 

seletividade por espectrometria de massas pode ser confirmada pela relação entre os íons 

fragmentos selecionados para identificação e quantificação do u-ttMA e do u-SPMA, 

assegurando que o pico cromatográfico seja atribuído a um único componente. 

 

C. Efeito matriz na etapa de ionização da espectrometria de massas 

Como visto na seção 3.7.3, a técnica de ESI sofre com efeito de supressão quando 

compostos polares/iônicos diferentes do analito de interesse, encontrados nas matrizes em 

análise, competem na ionização, podendo afetar a exatidão e a precisão da determinação ou 

mesmo acarretar na perda da sensibilidade. Com intuito de corrigir o efeito matriz, para cada 

análise foram realizadas duas injeções automáticas sucessivas, sendo a primeira injeção 

referente ao extrato e a segunda referente ao extrato adicionado de uma solução padrão dos 

analitos. Em seguida foi feito a razão dessas áreas, conforme as Equações 3 e 4.  

 

D. Efeito residual 

Não foram observados nas injeções do branco subsequentes às injeções de amostras 

contaminadas com 1000,0 µg.L
-1 

de ttMA e 200,0 µg.L
-1

 de SPMA valores de áreas com 

variações de 20% (vinte por cento). Este efeito ocorre quando os valores das áreas dos picos 

cromatográficos do branco sofrem variações acima de 20% (vinte por cento) após a injeção de 

amostras contaminadas com altas concentrações do analito estudado. A Tabela 28 apresenta o 

coeficiente de variação (%) das quadruplicatas dos brancos para o u-ttMA e para o u-SPMA, 

com valores inferiores a 2,4%; comprovando a não existência do efeito residual (carry over) 

entre as corridas. 

 

  



115 

 

Tabela 28: Avaliação do efeito residual na determinação simultânea do ácido                  

trans, trans-mucônico urinário e do ácido S-fenilmercaptúrico urinário utilizando LTPE 

concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

ANALITO AMOSTRA ÁREA MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE VARIAÇÃO 

(%) 

u-ttMA 

Branco_Réplica 1 

Branco_Réplica 2 

Branco_Réplica 3 

Branco_Réplica 4 

43298 

44083 

44651 

42555 

43647 915.13 2.10 

u-SPMA 

Branco_Réplica 1 

Branco_Réplica 2 

Branco_Réplica 3 

Branco_Réplica 4 

4154 

4370 

4205 

4317 

4262 99.33 2.33 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

E. Curva analítica de calibração e linearidade 

A linearidade do método 3 também foi avaliada pelas triplicatas das curvas de 

calibração analíticas em pool de urina em faixas específicas para cada analito utilizando o 

branco do pool de urina e seis níveis de concentração (ttMA 10 µg.L
-1

 a 1000 µg.L
-1

 e SPMA 

0,1 µg.L
-1

 a 200 µg.L
-1

). De forma semelhante apresentada nos métodos anteriores, fez-se 

duas injeções sucessivas para os níveis de concentração da curva (injeção amostra/solvente e 

injeção da amostra contaminada com uma solução padrão de 1250,0 µg.L
-1

 ttMA e de       

250,0 µg.L
-1 

SPMA). As curvas analíticas apresentadas nas Figuras 25A (u-ttMA) e 26A           

(u-SPMA) mostram que este procedimento produziu diferenças constantes entre as áreas do   

u-ttMA e do u-SPMA. Esses resultados nos permitem afirmar que essas diferenças constantes 

podem ser usadas de forma equivalente ao método de calibração de padrão interno para o 

estabelecimento da curva analítica pelas razões entre áreas obtidas das duas injeções 

sucessivas; Figuras 25B e 26B. As Equações 1 e 2 demonstram como esses cálculos foram 

feitos. Dessa forma, as curvas analíticas de calibração apresentada nas Figuras 25B e 26B 

foram utilizadas para quantificar o u-ttMA e o u-SPMA, respectivamente. 

Os coeficientes de determinação (R
2
) apresentaram-se com valores superiores ou 

iguais a 0,99 para os marcadores biológicos de exposição ao benzeno. As equações das 

regressões juntamente com os respectivos valores de R
2
 encontram-se na Tabela 29. 
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Tabela 29: Faixa de concentração (µg.L
-1

) da curva, equação da curva e coeficiente de 

determinação simultânea para os analitos em estudo. 

ANALITO 
FAIXA DE 

CONCENTRAÇÃO (µg.L
-1

) 
EQUAÇÃO DA CURVA R

2
 

u-ttMA 10,0 a 1000,0 y = 0,0022x – 0,0111 0,9976 

u-SPMA 0,1 a 200,0 y = 0,0095x + 0,0007 0,9973 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

Os padrões de calibração do u-ttMA apresentaram um CV menor do que 4,1% e para 

os padrões do u-SPMA um CV menor do que 4,3%. Dessa forma, para determinação 

simultânea dos analitos de MBE-Bz em estudo os padrões de calibração foram aprovados 

atendendo os critérios de aceitação descritos por ANVISA, 2003. As Tabelas 30 e 31 

apresentam os coeficientes de variação das réplicas das concentrações das curvas analíticas do 

u-ttMA e u-SPMA respectivamente. 
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Figura 25: Curvas analíticas de calibração para determinação do ácido trans, trans-mucônico urinário utilizando LTPE concentrando o extrato e 

UHPLC/ESI-MS/MS.  
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Figura 26: Curvas analíticas de calibração para determinação do ácido S-fenilmercaptúrico urinário utilizando LTPE concentrando o extrato e 

UHPLC/ESI-MS/MS. 
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Tabela 30: Replicatas das curvas analíticas de calibração para determinação do ácido trans, trans-mucônico urinário utilizando LTPE 

concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

Tabela 31: Replicatas das curvas analíticas de calibração para determinação do ácido S-fenilmercaptúrico urinário utilizando LTPE 

concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

Fonte: Do autor, 2016. 

Concentração 

(µg.L
-1

) 

Razão das áreas 

Replicata 1 

Razão das áreas 

Replicata 2 

Razão das áreas 

Replicata 3 
Média Desvio Padrão 

Coeficiente de 

Variação (%) 

10,0 0,0122 0,0126 0,0132 0,0131 0,0012 4,06 

50,0 0,0909 0,0890 0,0870 0,0890 0,0020 2,21 

100,0 0,2223 0,2236 0,2333 0,2264 0,0060 2,65 

250,0 0,4945 0,4827 0,4764 0,4845 0,0092 1,90 

500,0 1,0509 1,0844 1,1211 1,0855 0,0351 3,24 

1000,0 2,0674 2,1462 2,2411 2,1516 0,0870 4,04 

Concentração 

(µg.L
-1

) 

Razão das áreas 

Replicata 1 

Razão das áreas 

Replicata 2 

Razão das áreas 

Replicata 3 
Média Desvio Padrão 

Coeficiente de 

Variação (%) 

0,1 0,0034 0,0034 0,0035 0,0035 0,0001 2,13 

5,0 0,0484 0,0483 0,0476 0,0481 0,0004 0,91 

10,0 0,1028 0,0996 0,0977 0,1000 0,0026 2,59 

50,0 0,4283 0,4365 0,4239 0,4296 0,0064 1,49 

100,0 0,9981 0,9885 1,0685 1,0184 0,0436 4,29 

200,0 1,8869 1,8696 1,9124 1,8896 0,0216 1,14 
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F. Limite de detecção e de quantificação 

Os valores para os LOD e MLOD foram de 0,9 µg.L
-1

;
 
 e os LOQ e MLOQ foram de 

2,7 µg.L
-1 

para o u-ttMA. Para o u-SPMA os LOD e MLOD foram de 0,01 µg.L
-1

;
 
 e os LOQ 

e MLOQ foram de 0,035 µg.L
-1

. Lin e colaboradores (2006) em determinação simultânea 

desses analitos utilizando HPLC-ESI-MS/MS obtiveram MLOD de 1,27 µg.L
-1

 e 0,042 µg.L
-1

 

para o u-ttMA e para o u-SPMA, respectivamente. Esses resultados nos leva a conclusão que 

o método proposto contribuiu com relação à sensibilidade desses analitos em comparação a 

métodos analíticos descritos na literatura para determinação simultânea desses MBE-Bz. 

 

G. Precisão 

A Tabela 32 apresenta as médias das razões das áreas obtidas e o coeficiente de 

variação referente à precisão intracorrida e à precisão intercorrida nas concentrações de 10, 

100, 500 e 1000 µg.L
-1

 de ttMA. Já a Tabela 33 apresenta as médias das razões das áreas 

obtidas e o coeficiente de variação referente à precisão intracorrida e à precisão intercorrida 

nas concentrações de 0,1; 10; 100 e 200 µg.L
-1

 de u-SPMA. 

 

Tabela 32: Precisão do método analítico para determinação do ácido trans, trans-mucônico 

urinário utilizando LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

Concentração 

(µg.L
-1

) 

Média das Razões 

das Áreas 

Coeficiente de 

Variação (%) 
Repetibilidade 

 Precisão Intracorrida 

10 

100 

500 

1000 

0,0129 

0,2258 

1,1048 

2,1613 

7,01 

5,12 

3,41 

3,05 

n = 5 

Precisão Intercorrida 

10 

100 

500 

1000 

0,0131 

0,2290 

1,0981 

2,1957 

6,29 

4,70 

2,87 

3,12 

n = 10 

Fonte: Do autor, 2016. 
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Tabela 33: Precisão do método analítico para determinação do ácido S-fenilmercaptúrico 

urinário utilizando LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

Concentração 

(µg.L
-1

) 

Média das Razões 

das Áreas 

Coeficiente de 

Variação (%) 
Repetibilidade 

 Precisão Intracorrida 

0,1 

10 

100 

200 

0,0035 

0,1016 

1,0316 

1,8864 

1,72 

3,03 

3,54 

1,51 

n = 5 

Precisão Intercorrida 

0,1 

10 

100 

200 

0,0034 

0,1013 

1,0431 

1,8723 

2,87 

4,89 

3,56 

2,25 

n = 10 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

Os valores de CV obtidos na avaliação da precisão do método 3, foram menores ou 

iguais a 7,0% para a razão das áreas dos picos cromatográficos referentes ao u-ttMA e ao      

u-SPMA. Portanto, pode se constatar que este método possui precisão adequada. 

 

H. Exatidão 

A Tabela 34 apresenta as médias das razões das áreas obtidas e o coeficiente de 

variação referente à exatidão intracorrida e à exatidão intercorrida nas concentrações de 10, 

100, 500 e 1000 µg.L
-1

 de ttMA. Enquanto que, a Tabela 35 apresenta as médias das razões 

das áreas obtidas e o coeficiente de variação referente à exatidão intracorrida e à exatidão 

intercorrida nas concentrações de 0,1; 10; 100 e 200 µg.L
-1

 de SPMA. 

A exatidão para a determinação simultânea do ácido trans, trans-mucônico urinário e 

do ácido S-fenilmercaptúrico urinário utilizando LTPE concentrando o extrato e   

UHPLC/ESI-MS/MS variou de 98,0 a 112,0 % com CV das determinações abaixo de 6,0%, 

exceto para a concentração de 0,1 µg.L
-1 

do u-SPMA. Esses valores foram considerados 

satisfatórios, uma vez que se trata de matriz complexa e a faixa de exatidão para análises do 

u-ttMA (141,10 m/z→97,20 m/z) e do u-SPMA (238,15 m/z→109,00 m/z) por este método 

esteve dentro do esperado, 80 a 120% indicado pelos guias de validação e os CV das 

replicatas foram menores do que 20% para os limites inferiores de quantificação (10 µg.L
-1 
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para o u-ttMA e 0,1 µg.L
-1

 para o u-SPMA) e inferiores a 15% para as demais concentrações 

avaliadas. 

 

Tabela 34: Exatidão do método analítico para determinação do ácido trans, trans-mucônico 

urinário utilizando LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

Concentração 

Teórica (µg.L
-1

) 

Média das 

Razões das 

Áreas 

Concentração 

Experimental 

(µg.L
-1

) 

Coeficiente de 

Variação (%) 
Exatidão (%) 

Exatidão Intracorrida (n = 5) 

10 

100 

500 

1000 

0,0129 

0,2258 

1,1048 

2,1613 

10,92 

107,68 

507,23 

987,47 

3,77 

4,88 

3,37 

3,03 

109,23 

107,68 

101,45 

98,75 

Exatidão Intercorrida (n = 10) 

10 

100 

500 

1000 

0,0131 

0,2290 

1,0981 

2,1957 

10,98 

109,15 

504,16 

1003,11 

3,40 

4,48 

2,84 

3,10 

109,78 

109,15 

100,83 

100,31 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

Tabela 35: Exatidão do método analítico para determinação do ácido S-fenilmercaptúrico 

urinário utilizando LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

Concentração 

Teórica (µg.L
-1

) 

Média das 

Razões das 

Áreas 

Concentração 

Experimental 

(µg.L
-1

) 

Coeficiente de 

Variação (%) 
Exatidão (%) 

Exatidão Intracorrida (n = 5) 

0,1 

10 

100 

200 

0,0035 

0,1016 

1,0316 

1,8864 

0,11 

10,62 

108,52 

198,50 

11,19 

5,97 

2,43 

1,92 

111,99 

106,16 

108,52 

99,25 
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Tabela 365: Exatidão do método analítico para determinação do ácido S-fenilmercaptúrico 

urinário utilizando LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS (continuação). 

Concentração 

Teórica (µg.L
-1

) 

Média das 

Razões das 

Áreas 

Concentração 

Experimental 

(µg.L
-1

) 

Coeficiente de 

Variação (%) 
Exatidão (%) 

Exatidão Intercorrida (n = 10) 

0,1 

10 

100 

200 

0,0034 

0,1013 

1,0431 

1,8723 

0,11 

10,59 

109,72 

197,01 

16,20 

4,59 

3,88 

2,53 

110,00 

105,93 

109,72 

98,51 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

I. Recuperação 

O ensaio de recuperação dos analitos u-ttMA e do u-SPMA utilizando LTPE 

concentrando o extrato também foi feito em quintuplicata usando a concentração média da 

curva de calibração, 100 e 50 µg.L
-1

, respectivamente. A recuperação média para o u-ttMA foi 

de 53,76% com coeficiente de variação das replicatas de 1,24%. Para o u-SPMA a 

recuperação média foi de 91,84% com CV das replicatas de 1,08%.  

 

J. Integridade de diluição 

Os parâmetros avaliados na integridade de diluição (coeficiente de variação e 

exatidão) estão dentro do especificado pelas normas de validação analítica, Tabela 36. 

 

Tabela 37: Método 2 - Avaliação da integridade de diluição de duas amostras de urina nas 

concentrações: Amostra A - 250,0 µg.L
-1

 de SPMA; Amostra B - 500,0 µg.L
-1

 de SPMA. 

Fonte: Do autor, 2016 

Legenda: 

FD = Fator de diluição; n = número de replicatas. 

Concentração 

esperada após a 

diluição (µg.L
-1

) 

FD = 10 

Média das 

razões das áreas 

após a diluição 

(n = 5) 

Média das 

concentrações 

após a diluição 

(µg.L
-1

) 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação (%) 

Exatidão 

(%) 

Ácido trans, trans-mucônico urinário 

250,0 

500,0 

0,506 

1,136 

235,04 

521,41 

0,0251 

0,0439 

4,96 

3,87 

94,02 

104,28 

Ácido S-fenilmercaptúrico urinário 

50,0 

100,0 

0,44 

1,006 

46,24 

105,82 

0,0255 

0,0321 

5,79 

3,19 

92,48 

105,82 
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5.4 Aplicação dos métodos analíticos desenvolvidos e validados 

Foram analisadas 52 amostras de urina para determinação de creatinina e para 

determinação dos MBE-Bz em estudo nos meses de setembro a novembro de 2015. As 

amostras foram submetidas ao processo de extração em fase sólida utilizando cartucho 

contendo trocador iônico forte - SAX (Método 1), extração com partição em baixa 

temperatura (Método 2 e 3) e posteriormente analisadas por UHPLC/UV/Vis-ESI-MS/MS. Os 

apêndices C e E apresentam os resultados obtidos para o u-ttMA (µg.g
-1

 de creatinina) nos 

métodos 1 e 3, respectivamente. E nos apêndices D e F estão apresentados os resultados para 

o u-SPMA (µg.g
-1

 de creatinina) nos métodos 2 e 3, respectivamente. Na Tabela 37 estão 

apresentados os perfis dos voluntários com base nas declarações de gênero e idade fornecidas. 

 

Tabela 38: Perfis dos voluntários com base no gênero e idade declarados. 

VOLUNTÁRIOS SEXO IDADE 

(n) Feminino Masculino 
Entre 18 a 

30 anos 

Entre 30 a 

60 anos 

Maior do 

que 60 anos 

52 36 16 5 19 28 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

5.4.1 Determinação de creatinina urinária 

O método para determinação de creatinina urinária mostrou-se linear, com coeficientes 

de determinação (R
2
) acima de 0,99 e um coeficiente de variação de 2,37% entre os 

coeficientes angulares das curvas de calibração preparadas em diferentes dias e por diferentes 

analistas, Figura 27.  

Amostras em que os teores de creatinina foram maiores que 3,0 g.L
-1 

e menores que 

0,3 g.L
-1

 foram excluídas, conforme usualmente utilizado na literatura para se corrigir a 

diluição da urina (ALESSIO et al., 1985; PAULA; SILVEIRA; ALVAREZ-LEITE, 2003; 

MARTINS, 2009). Após a exclusão dos dados participaram do tratamento estatístico 50 

amostras. 
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Figura 27: Representação gráfica da linearidade do método de determinação de creatinina 

urinária nas concentrações de 0,5 a 15,0 mg.L
-1

. 

 
Fonte: Do autor, 2016 

 

5.4.2 Determinação dos marcadores biológicos de exposição ao benzeno (MBE-Bz) 

em estudo: u-ttMA e u-SPMA 

Após a análise de 50 amostras de urina em cada um dos métodos desenvolvidos e 

validados, os dados passaram por uma análise exploratória (estatística descritiva) para 

visualização do comportamento dos dados. Para verificar se os dados foram bem modelados 

por uma distribuição normal, bem como o comportamento da variabilidade, foram calculados 

a média aritmética, a mediana, o valor máximo, o mínimo, o desvio-padrão e os coeficientes 

de variação, assimetria e curtose, tal como a averiguação da normalidade dos dados realizada 

pelo teste de Anderson-Darling ao nível de 5% de confiança. O valor de curtose (Kurtosis) 

deve se aproximar de 3 para assumir que os dados seguem uma distribuição Normal. O 

coeficiente de assimetria (Skevnees) é usado para indicar quanto e como a distribuição de 

frequências se afasta da simetria. Valores de assimetria iguais a zero indicam que a 

distribuição é simétrica; se for positivo, a distribuição é assimétrica à direita e se for negativo, 

é assimétrica à esquerda (SNEDECOR & COCHRAN, 1967). 
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i) Determinação do ácido trans, trans-mucônico urinário usando extração em fase sólida 

(SPE) com cartucho contendo trocador iônico forte - SAX_MÉTODO 1 

Como se pôde observar nas Figuras 28 e 29, o p-valor é menor que 0,05 e o 

coeficiente de curtose (11,33) não se aproxima de 3. Estas informações levam a uma forte 

evidência de que a distribuição não pode ser considerada normal. Analisando a média 

(184,02 µg.g
-1

 de creatinina) e a mediana (39,53 µg.g
-1

 de creatinina) verifica-se uma 

discrepância desses valores devido à distribuição assimétrica (skewnees igual a 3,38) dessas 

concentrações de u-ttMA. Nesses casos prefere-se a mediana, uma vez que a média não 

representa o centro adequadamente. Estudos recentes apresentados por Protano e 

colaboradores (2012b) e Fan; Wang e She (2015) indicam uma mediana, para populações não 

expostas ocupacionalmente ao benzeno, de 127,59 µg.g
-1

 de creatinina e 74,4 µg.L
-1

, 

respectivamente.  

 

Figura 28: Gráfico do teste de normalidade Anderson-Darling para concentração de u-ttMA 

(µg.g
-1

 de creatinina) em 50 amostras de urina que estavam com teores de creatina entre 0,3 a 

3,0 g.L
-1

, utilizando SPE com cartucho contendo trocador iônico forte - SAX. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 
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Figura 29: Gráfico resumo do teste de normalidade Anderson-Darling para concentração de 

u-ttMA (µg.g
-1

 de creatinina) em 50 amostras de urina que estavam com teores de creatina 

entre 0,3 a 3,0 g.L
-1

, utilizando SPE com cartucho contendo trocador iônico forte - SAX. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

O gráfico de boxplot apresentado na Figura 30 evidencia a distribuição empírica dos 

dados de forma que se pode observar que a maioria dos dados encontra-se no terceiro quartil, 

além de realçar valores de u-ttMA acima do limite para exposição não ocupacional ao 

benzeno (500 µg.g
-1

 de creatinina) sugerido pela American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists (ACGIH, 2005).  
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Figura 30: Gráfico boxplot com os resultados das concentrações de u-ttMA (µg.g
-1 

de 

creatinina) em 50 amostras de urina que estavam com teores de creatina entre 0,3 a 3,0 g.L
-1

, 

utilizando SPE com cartucho contendo trocador iônico forte - SAX. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

ii) Determinação do ácido trans, trans-mucônico urinário usando extração com partição 

em baixa temperatura (LTPE) e concentrando o extrato_MÉTODO 3 

De forma análoga aos resultados estatísticos apresentados na determinação do u-ttMA 

usando SPE-SAX, a distribuição dos dados para as análises do u-ttMA usando LTPE não 

apresentou normalidade (p-valor < 0,05). Os valores da média (186,0 µg.g
-1

 de creatinina) e 

da mediana (39,62 µg.g
-1

 de creatinina) também foram semelhantes aos apresentados 

anteriormente, Figuras 31 e 32. 
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Figura 31: Gráfico do teste de normalidade Anderson-Darling para concentração de u-ttMA 

(µg.g
-1

 de creatinina) em 50 amostras de urina que estavam com teores de creatina entre 0,3 a 

3,0 g.L
-1

, utilizando LTPE concentrando o extrato. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

Figura 32: Gráfico resumo do teste de normalidade Anderson-Darling para concentração de 

u-ttMA (µg.g
-1

 de creatinina) em 50 amostras de urina que estavam com teores de creatina 

entre 0,3 a 3,0 g.L
-1

, utilizando LTPE concentrando o extrato. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 
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O gráfico de boxplot, Figura 33, evidencia a distribuição dos dados no primeiro e 

terceiro quartil. 

 

Figura 33: Gráfico boxplot com os resultados das concentrações de u-ttMA (µg.g
-1

 de 

creatinina) em 50 amostras de urina que estavam com teores de creatina entre 0,3 a 3,0 g.L
-1

, 

utilizando LTPE concentrando o extrato. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

iii) Determinação do ácido S-fenilmercaptúrico urinário usando extração com partição em 

baixa temperatura (LTPE)_MÉTODO 2 

As determinações feitas do u-SPMA usando LTPE foram submetidas ao teste de 

normalidade (Anderson-Darling). Nos gráficos da distribuição das amostras, segundo o teste 

de Anderson-Darling, apresentados nas Figuras 34 e 35, são mostrados também os valores da 

média e mediana dos dados, o número de amostras e o valor de probabilidade (p-valor). Os 

resultados indicam que os dados gerais não apresentam uma distribuição normal.  

O valor da mediana calculado para as concentrações de u-SPMA, 2,56 µg.g
-1

 de 

creatinina, está de acordo com estudos realizados por Fan; Wang e She (2015) em que a 

mediana encontrada para grupos não expostos ocupacionalmente foi de 3,35 µg.g
-1

 de 

creatinina. Já para Protano e colaboradores (2012b) em estudo realizado com 395 crianças e 

adolescentes não expostas a fontes diretas de emissão de benzeno, o valor de mediana 

encontrado foi de 0,62 µg.g
-1

 de creatinina.  
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Figura 34: Gráfico do teste de normalidade Anderson-Darling para concentração de u-SPMA 

(µg.g
-1

 de creatinina) em 50 amostras de urina que estavam com teores de creatina entre 0,3 a 

3,0 g.L
-1

, utilizando LTPE. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

Figura 35: Gráfico resumo do teste de normalidade Anderson-Darling para concentração de 

u-SPMA (µg.g
-1

 de creatinina) em 50 amostras de urina que estavam com teores de creatina 

entre 0,3 a 3,0 g.L
-1

, utilizando LTPE. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

1st Quartile 1.8440
Median 2.5590
3rd Quartile 4.1806
Maximum 73.7425

1.7854 7.5831

2.1702 2.9684

8.5204 12.7106

A-Squared 12.10
P-Value <0.005

Mean 4.6843
StDev 10.2000
Variance 104.0405
Skewness 6.5935
Kurtosis 45.2861
N 50

Minimum 1.1975

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

644832160

Mediana

Média

8765432

95% Intervalo de Confiança
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O gráfico de boxplot apresentado na Figura 36 evidencia o valor de 73,74 µg.g
-1

 de 

creatinina, um possível outlier, uma vez que a maioria dos dados encontra-se no terceiro 

quartil. Este alto valor de u-SPMA (73,74 µg.g
-1

 de creatinina) atribuída à amostra 022 pode 

ser justificado devido ao voluntário ser fumante regular consumindo de 11 a 20 cigarros por 

dia e morar em uma região de grande movimentação de tráfego permanecendo a maior parte 

do tempo em sua residência. Essas informações foram declaradas pelo voluntário e 

documentadas junto ao questionário aplicado. 

 

Figura 36: Gráfico boxplot com os resultados das concentrações de u-SPMA (µg.g
-1

 de 

creatinina) em 50 amostras de urina que estavam com teores de creatina entre 0,3 a 3,0 g.L
-1

, 

utilizando LTPE. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

iv) Determinação do ácido S-fenilmercaptúrico urinário usando extração com partição em 

baixa temperatura (LTPE) e concentrando o extrato_MÉTODO 3 

De forma equivalente à apresentada anteriormente, a estatística descritiva para 

determinação do u-SPMA usando LTPE e concentrando o extrato apresenta uma não 

normalidade dos dados com valores de média (5,06 g.g
-1 

de creatinina) e mediana (3,12 g.g
-1

 

de creatinina) muito próximos aos valores calculados nas determinações feitas do u-SPMA 

pelo Método 2, Figuras 37 e 38.  
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Figura 37: Gráfico do teste de normalidade Anderson-Darling para concentração de u-SPMA 

(µg.g
-1

 de creatinina) em 50 amostras de urina que estavam com teores de creatina entre 0,3 a 

3,0 g.L
-1

, utilizando LTPE concentrando o extrato. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

Figura 38: Gráfico resumo do teste de normalidade Anderson-Darling para concentração de 

u-SPMA (µg.g
-1

 de creatinina) em 50 amostras de urina que estavam com teores de creatina 

entre 0,3 a 3,0 g.L
-1

, utilizando LTPE concentrando o extrato. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

1st Quartile 2.3797
Median 3.1220
3rd Quartile 4.6963
Maximum 62.4442

2.6309 7.4937

2.9307 3.9100

7.1466 10.6611

A-Squared 10.91
P-Value <0.005

Mean 5.0623
StDev 8.5553
Variance 73.1940
Skewness 6.4113
Kurtosis 43.5074
N 50

Minimum 1.5294

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

60483624120

Mediana

Média

8765432

95% Intervalo de Confiança
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O gráfico de boxplot apresentado na Figura 36 é muito semelhante ao apresentado na 

Figura 39 com ressalva para um valor de mediana um pouco maior (3,12 µg.g
-1

 de creatinina). 

 

Figura 39: Gráfico boxplot com os resultados das concentrações de u-SPMA (µg.g
-1

 de 

creatinina) em 50 amostras de urina que estavam com teores de creatina entre 0,3 a 3,0 g.L
-1

, 

utilizando LTPE e concentrando o extrato. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

5.6 Comparação e correlação dos métodos analíticos desenvolvidos e validados 

Estudos de comparação de métodos são utilizados para avaliar a concordância relativa 

entre dois métodos de análise laboratoriais que medem a mesma substância química, 

principalmente para avaliar o desempenho de um método recém-lançado. Isto é diferente das 

abordagens de calibragem, em que quantidades conhecidas são medidas pelo método novo, e 

os resultados são comparados. A comparação do método teste e o método referência são 

baseados em dados obtidos a partir de vários pares de indivíduos independentes       

(MAGARI, 2002). Para comparar os métodos analíticos propostos neste estudo, foram 

aplicados três testes estatísticos, a saber: análise de regressão, teste t-pareado e coeficiente de 

correlação de Spearman. Além destes testes estatísticos, as figuras de mérito avaliadas na 

validação analítica também foram utilizadas para comparar os métodos.  
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5.6.1 Determinação do u-ttMA: Método 1 – SPE-SAX e UHPLC/ESI-MS/MS versus 

Método 3 - LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

A. Análise de regressão 

Este modelo de regressão relaciona o comportamento dos resultados obtidos do         

u-ttMA utilizando o método 1 e o método 3. Em outras palavras, mede o grau de associação 

entre essas duas determinações. 

A análise apresentou ajuste linear com coeficientes de determinação acima de 0,99 e 

coeficientes de correlação muito próximos de 1,0; Figura 40. Esses resultados indicam que 

com 95% de confiança pode se afirmar que os métodos são equivalentes. 

 

Figura 40: Análise de regressão das concentrações do u-ttMA encontradas para o Método 1 

(SPE - SAX) versus as concentrações do u-ttMA encontradas para o Método 3 (LTPE e 

concentrando o extrato). 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

B. Teste t-pareado 

Testes de diferenças entre médias populacionais, para dados pareados, foram aplicados 

nos métodos para determinação dos MBE-Bz em estudo com 95% de confiança, onde          

H0 : µ1 = µ2 e H1: µd  ≠ µ2.  

A Tabela 38 apresenta a média, desvio padrão e o erro padrão para cada método de 

determinação do u-ttMA. De acordo com os dados a seguir, não há diferenças entres os pares 
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analisados (p-valor > 0,05), rejeita-se a hipótese alternativa. Este fato fica evidenciado quando 

verificamos a distribuição empírica dessas diferenças apresentadas no gráfico boxplot, 

Figura 41, e quando comparamos as médias inerentes a cada método. 

 

Tabela 39: Teste t-pareado entre as concentrações do u-ttMA encontradas do Método 1  

(SPE-SAX) e do Método 3 (LTPE e concentrando o extrato). 

 N 
MÉDIA 

(µg.g
-1 

creatinina) 

DESVIO 

PADRÃO 

ERRO PADRÃO 

DA MÉDIA 
t-valor p-valor 

u-ttMA 

Método 1 
49 187.8 415,7 59,4 

-0,33 0,744 u-ttMA 

Método 3 
49 188,9 415,5 59,4 

Diferenças 49 -1,17 24,83 3,55 

Fonte: Do autor, 2016. 

Legenda: Método 1: Determinação do u-ttMA usando extração em fase sólida (SPE) com cartucho do tipo SAX; 

Método 3: Determinação simultânea do u-ttMA e do u-SPMA usando LTPE e concentrando o extrato; 

n = número de amostras. 

 

Figura 41: Gráfico boxplot , teste t-pareado, com as diferenças dos resultados individuais das 

concentrações de u-ttMA (µg.g
-1

 de creatinina) determinadas pelos métodos SPE-SAX 

(Método 1) e LTPE e concentrando o extrato (Método 3). 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

Obs.: Após excluir resultado da amostra 026 (abaixo do LOQ do método 1: SPE-SAX). 
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C. Estimativa de custos de reagentes e materiais para os métodos SPE-SAX e 

LTPE 

Considerando que o tempo de extração para ambas as técnicas são muito próximos, de 

acordo com a estimativa de custo para determinação do u-ttMA apresentada Tabela 39, o 

método de extração com partição em baixa temperatura é cerca de seis vezes mais barato 

quando comparado ao método de extração em fase sólida utilizando cartucho do tipo SAX.  

 

Tabela 40: Estimativa de custos para os métodos de preparo prévio de amostras de urina 

(SPE - SAX e LTPE). 

MÉTODO MATERIAIS PREÇO 
QUANTIDADE 

POR ANÁLISE 

PREÇO POR 

ANÁLISE 

SPE - SAX 

Filtro seringa PTFE 

hidrofóbico 0,22 µm. Pacote 

com 100 unidades 

 

Cartucho SPE Strata SAX 

500 mg/6 mL. Caixa com 

30 unidades. 

 

Metanol HPLC 99,9% 

(J.T.Baker) 4 L 

 

Ácido acético glacial HPLC 

99,9% (J.T.Baker) 

2,5 L 

 

 

US$ 83,65 

 

 

 

US$ 181,03 

 

 

 

US$ 12,28 

 

 

US$ 53,63 

 

 

 

 

1 unidade 

 

 

 

1 unidade 

 

 

 

3 mL 

 

 

0,53 mL 

 

 

CUSTO 

ESTIMADO POR 

ANÁLISE 

US$ 0,84 

 

 

 

US$ 6,03 

 

 

 

US$ 0,015 

 

 

US$ 0,012 

 

 

US$ 6,90 

 

LTPE 

Microtubo de Centrifugação 

Tipo Eppendorf 2 mL. 

Pacote com 500 unidades 

 

Acetonitrila HPLC 99,9% 

(J.T.Baker). 4 L 

 

Nitrogênio, concentração 

99,999% - 5.0 analítico , 

carga cilindro com 9 m³ , 

cilindros em comodato 

 

 

US$ 17,65 

 

 

 

US$ 36,57 

 

 

US$ 133,85 

 

 

 

 

 

1 unidade 

 

 

 

0,6 mL 

 

 

1 cilindro seca cerca 

de 120 amostras 

 

 

CUSTO 

ESTIMADO POR 

ANÁLISE 

US$ 0,037 

 

 

 

US$ 0,0049 

 

 

US$ 1,12 

 

 

 

US$ 1,16 

 

Fonte: Do autor, 2016. 
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Além disso, a técnica de LTPE, quando comparada com SPE-SAX, é simples, 

utiliza uma quantidade cinco vezes menor de amostra (3,0 mL de urina para SPE-SAX e 

0,6 mL de urina para LTPE), utiliza cerca de 6 vezes menos de solvente orgânico (3,53 mL de 

metanol/ácido acético para a SPE-SAX e 0,6 mL de acetonitrila para LTPE) e, 

consequentemente, baixa contaminação ambiental; fato que vai justamente contra o estigma 

de que os métodos de extração líquido-líquido têm a desvantagem de gastar muito solvente 

sendo, assim, não adequado ambientalmente.. 

 

D. Figuras de mérito da validação analítica 

Ambos os métodos analíticos para determinação do u-ttMA (método 1: SPE-SAX e 

UHPLC/ESI-MS/MS, método 3: LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS) 

apresentaram seletividade adequada, linearidade, precisão e exatidão. Entretanto, o novo 

método de extração proposto (LTPE) apresentou limites de detecção e de quantificação cerca 

de duas vezes menores do que os valores encontrados para o método de extração utilizando 

SPE-SAX. Este ganho na sensibilidade do analito aliado ao menor custo de análise (cerca de 

6x mais barato) torna a LTPE extremamente atrativa para determinação do ácido trans, trans-

mucônico urinário. 

 

5.6.2 Determinação do u-SPMA: Método 2 - LTPE e UHPLC/ESI-MS/MS versus 

Método 3 - LTPE concentrando o extrato e UHPLC/ESI-MS/MS. 

A. Análise de regressão 

A análise de regressão apresentou ajuste linear com coeficientes de determinação 

acima de 0,99 e coeficientes de correlação muito próximos de 1,0, fato que pode ser 

comprovado na Figura 42. Esses resultados indicam que com 95% de confiança pode se 

afirmar que os métodos são equivalentes. 
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Figura 42: Análise de regressão das concentrações do u-SPMA encontradas para o Método 2 

(LTPE) versus as concentrações do u-SPMA encontradas para o Método 3 (LTPE e 

concentrando o extrato). 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

B. Teste t-pareado 

De forma semelhante ao apresentado no ítem 5.4.1, o teste t-pareado foi aplicado aos 

pares de concentrações do u-SPMA, avaliando as diferenças entre as medidas dos métodos 2 

(LTPE) e 3 (LTPE e concentrando o extrato). A Tabela 40 apresenta os resultados aferidos 

para este teste no qual sugere que não há diferenças entres os pares analisados                      

(p-valor = 0,160). 

 

Tabela 41: Teste t-pareado entre as concentrações do u-SPMA encontradas do Método 2 

(LTPE) e do Método 3 (LTPE e concentrando o extrato). 

 N 
MÉDIA 

(µg.g
-1 

creatinina) 

DESVIO 

PADRÃO 

ERRO PADRÃO 

DA MÉDIA 
t-valor p-valor 

u-SPMA 

Método 2 
50 4,68 10,20 1,44 

-1,43 0,160 u-SPMA 

Método 3 
50 5,06 8,56 1.21 

Diferenças 50 -0,378 1,872 0,265 

Fonte: Do autor, 2016. 

Legenda: Método 2: Determinação do u-SPMA usando LTPE sem concentrar o extrato; 

Método 3: Determinação simultânea do u-ttMA e do u-SPMA usando LTPE e concentrando o extrato; 

n = número de amostras. 
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O gráfico de boxplot apresentado na Figura 43 evidencia a distribuição das diferenças 

entre os pares testados. 

 

Figura 43: Gráfico boxplot, teste t-pareado, com as diferenças dos resultados individuais das 

concentrações de u-SPMA (µg.g
-1

 de creatinina) determinadas pelos métodos LTPE (Método 

2) e LTPE e concentrando o extrato (Método 3). 

  
Fonte: Do autor, 2016. 

 

C. Figuras de mérito da validação analítica 

Os métodos analíticos proposto para determinação do u-SPMA, ambos utilizando a 

LTPE com diferença que no método 3 acrescenta a etapa de concentração e ressuspensão do 

analito, apresentaram seletividade adequada, linearidade, precisão e exatidão. Os limites de 

detecção e de quantificação foram os mesmos para ambas as técnicas, devido à diferença de 

solubilidade do SPMA nos dois solventes utilizados. 

 

5.6.3 Correlação entre o u-ttMA e o u-SPMA. 

Para verificar se existe alguma correlação entre os MBE-Bz em estudo, foi feita 

análise de regressão entre os resultados de 49 amostras (exclusão do resultado da amostra   

022 - outlier) utilizando o método 3 (LTPE e concentrando o extrato) para determinação 

simultânea do u-ttMA e do u-SPMA. A Figura 44 apresenta a regressão desses dados, na qual 

se pode afirmar com 95% de certeza que houve uma baixa correlação (R
2
 = 4,0%) entre esses 
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analitos. Este fato pode ser explicado devido metabolização do u-ttMA não estar relacionada 

apenas ao benzeno. Carrieri e colaboradores (2010) em estudo para avaliar exposição a baixas 

concentrações de benzeno em 145 operadores de indústrias petroquímicas encontrou um 

coeficiente de correlação de 0,36 entre as determinações do u-ttMA e do u-SPMA. Já 

Melikian e colaboradores (1999) ao analisar a regressão entre u-ttMA e u-SPMA após 

transformação logarítmica dos resultados, encontrou uma correlação de 16,81%                   

(R
2
 = 0,1681). 

 

Figura 44: Análise de regressão das concentrações do u-ttMA versus as concentrações do    

u-SPMA determinadas simultaneamente pelo Método 3 (LTPE e concentrando o extrato). 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

Obs.: Após excluir resultado da amostra 022 (outlier).  

 

5.6.4 Coeficiente de correlação de Ró Spearman. 

Outro teste estatístico utilizado para avaliar a correlação entre os métodos analíticos 

propostos foi o Coeficiente de correlação de Ró Spearman (ρ). A Tabela 41 apresenta esta 

correlação subdividida entre os grupos fumantes, não fumantes e população em geral. 

Foram encontrados excelentes correlações (ρ acima de 0,92) entre os métodos para 

determinação do u-ttMA e entre os métodos de determinação do u-SPMA. Esses resultados 

(ρ) juntamente com os demais resultados apresentados anteriormente, atestam a existência de 

equidade entre os métodos. Já as correlações entre o u-ttMA e o u-SPMA estão de acordo 

com estudos apresentados na literatura. Borgie e colaboradores (2014) encontraram um 

coeficiente de Spearman de 0,467 em estudo de toxicidade comparando 25 policiais de 
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trânsito e 23 policiais de escritório em Beirute. Para Lovreglio e colaboradores (2011b) 

valores de ρ = 0,57 para fumantes, ρ = 0,33 para não fumantes e ρ = 0,16 para população geral 

foram encontrados entre correlações de u-ttMA e u-SPMA.  

No entanto, quando correlacionamos o grupo de fumantes do u-ttMA e o grupo de 

fumantes do u-SPMA, temos ρ > 0,85; dados realçados em negrito na Tabela 41. Este fato 

respalda a interferência do hábito de fumar nas determinações de exposição ao benzeno além 

de evidenciar a especificidade do u-SPMA para tais determinações. Ou seja, diante destes 

dados podemos reafirmar a interferência do u-ttMA por outras substâncias como ácido 

sórbico e seus sais, tolueno e HPA’s. Desta forma fica claro que a utilização do u-SPMA é 

mais indicada para as determinações de exposição ao benzeno. 

 

Tabela 42: Coeficiente de correlação de Ró Spearman (ρ) entre os métodos de determinação 

do u-ttMA e do u-SPMA. 

 
u-ttMA 

Método 1 

u-ttMA 

Método 3 

u-SPMA 

Método 2 

u-SPMA 

Método 3 

u-ttMA_Método 1 

Fumante 

Não fumante 

Geral 

- 

 

0,9286 

0,9278 

0,9462 

 

0,8571 

0,0851 

0,2449 

 

0,8571 

-0,0245 

0,1473 

u-ttMA_Método 3 

Fumante 

Não fumante 

Geral 

- - 

 

0,9524 

0,1312 

0,2828 

 

0,9524 

0,0182 

0,1885 

u-SPMA_Método 2 

Fumante 

Não fumante 

Geral 

- - - 

 

1,0000 

0,8971 

0,9216 

u-SPMA_Método 3 

Fumante 

Não fumante 

Geral 

- - - - 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

5.5 Comparação e correlação entre os resultados obtidos das análises de u-ttMA e   

u-SPMA com os dados fornecidos no questionário 

Considerando a distribuição não normal das concentrações de u-ttMA e u-SPMA, 

aplicou-se o teste de hipótese não paramétrica, Kruskal-Wallis, para avaliar a distribuição 

desses dados entre as variáveis pesquisadas no questionário. As hipóteses deste teste são: para 

H0 as medianas da população são iguais e para H1 as medianas não são iguais. Estas hipóteses 

foram testadas utilizando os resultados das determinações do u-ttMA e do u-SPMA do 
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método 3 (LTPE e concentrando o extrato), uma vez que as médias e as medianas comparadas 

com os demais métodos foram muito parecidas.  

As primeiras variáveis analisadas foram com relação ao gênero e à idade. De acordo 

com a Tabela 42, todos os p-valores foram maiores que o nível de significância (5%). Dessa 

forma podemos aceitar a hipótese nula de que as medianas entre essas populações e os   

MBE-Bz em estudo são iguais. 

 

Tabela 43: Teste de hipótese Kruskal-Wallis para as concentrações do u-ttMA e u-SPMA 

(µg.g
-1

 de creatinina) das amostras entre gênero e idade. 

ANALITO VARIÁVEIS N MEDIANA 
AVE 

RANK 
Z p 

u-ttMA 

Gênero 
Feminino 

Masculino 

Geral 

 

34 

16 

50 

 

43,39 

33,23 

 

 

26,1 

24,3 

25,5 

 

0,42 

-

0,42 

0,677 

u-SPMA 

Gênero 
Feminino 

Masculino 

Geral 

 

34 

16 

50 

 

3,43 

2,75 

 

 

27,2 

21,9 

25,5 

 

1,19 

-

1,19 

0,236 

u-ttMA 

Idade 
Menor do que 30 anos 

Entre 30 e 60 anos 

Maior do que 60 anos 

Geral 

 

5 

18 

27 

50 

 

38,36 

34,16 

43,46 

 

 

30,4 

23,7 

25,8 

25,5 

 

0,79 

-

0,67 

0,17 

0,650 

u-SPMA 

Idade 
Menor do que 30 anos 

Entre 30 e 60 anos 

Maior do que 60 anos 

Geral 

 

5 

18 

27 

50 

 

3,48 

3,00 

3,86 

 

 

28,6 

20,1 

28,6 

25,5 

 

0,50 

-

1,98 

1,61 

0,141 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

É comprovado que o hábito de fumar interfere nos resultados do u-ttMA e do u-SPMA 

(BORGIE et al., 2014; MANSI et al., 2012; LOVREGLIO et al., 2011b). Desta forma, para 

descartar a possibilidade de erros de interpretação dos resultados os voluntários foram 

caracterizados quanto a essa variável. A Tabela 43 apresenta as distribuições do teste de 

Kruskal-Wallis, no qual a hipótese nula é de não há diferença significativa entre os grupos de 

fumantes e não fumantes contra a hipótese alternativa de que essas populações possuem 

funções de distribuição diferentes. 
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Tabela 44: Teste de hipótese Kruskal-Wallis para as concentrações do u-ttMA e u-SPMA 

(µg.g
-1

 de creatinina) das amostras entre fumantes e não fumantes. 

ANALITO VARIÁVEIS N MEDIANA 
AVE 

RANK 
Z p 

u-ttMA 

Consumo de cigarro 
Fumante 

Não fumante 

Geral 

 

8 

42 

50 

 

67,29 

37,0 

 

 

32,4 

24,2 

25,5 

 

1,46 

-

1,46 

0,146 

u-SPMA 

Consumo de cigarro 
Fumante 

Não fumante 

Geral 

 

8 

42 

50 

 

6,48 

3,05 

 

 

39,9 

22,8 

25,5 

 

3,04 

-

3,04 

0,002 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

O teste de hipótese Kruskal-Wallis, mostrou que com 95% de confiança há diferenças 

significativas nas concentrações do u-SPMA entre os indivíduos fumantes e não fumantes   

(p-valor < 0,05). Essas diferenças já eram esperadas, visto que já foi comprovado que um dos 

milhares de substâncias contidas na fumaça do cigarro está o benzeno. Além disso, esses 

resultados estão de acordo com aqueles encontados por diversos autores que correlacionaram 

as concentrações de u-SPMA com o hábito de fumar (FAN; WANG; SHE, 2015; BORGIE et 

al., 2014; TUAKUILA, 2013; WANG et al., 2013; PROTANO et al., 2012a; LOVREGLIO et 

al., 2011b). 

Os valores de mediana encontrados nesse estudo foram mais altos (3,05 para não 

fumantes e 6,48 para fumantes) do que os reportados em alguns estudos da literatura. A 

Tabela 44 apresenta os resultados de estudos para determinação do u-SPMA em grupos não 

expostos ocupacionalmente ao benzeno com os valores variando de 0,12 a 1,94 µg.g
-1 

de 

creatinina para fumantes e de 0,22 a 1,43 µg.g
-1 

de creatinina para não fumantes. Para estudos 

em populações expostas ocupacionalmente ao benzeno, Carrieri e colaboradores (2010) ao 

determinar concentrações de u-SPMA em operadores de indústrias petroquímicas, 

encontraram valores de mediana iguais a 3,69 µg.g
-1 

de creatinina para fumantes e    

0,48 µg.g
-1 

de creatinina para não fumantes. Já Ciarrocca e colaboradores (2012) encontraram 

um valor de mediana para as concentrações de u-SPMA em amostras de urina de policias de 

trânsito não fumantes igual a 2,5 µg.g
-1 

de creatinina.  
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Tabela 45: Concentração de u-SPMA (µg.g
-1

 de creatinina) de acordo com o hábito de fumar 

em populações não expostas ocupacionalmente a benzeno. 

REFERÊNCIA FUMANTES NÃO FUMANTES 

DO AUTOR, 2016 6,48 3,05 

FAN; WANG; SHE, 2015 3,35 

TUAKUILA, 2013 1,6 0,5 

WANG et al., 2013 1,94 0,22 

LOVREGLIO et al., 2011c 0,8 0,14 

LOVREGLIO et al., 2010 1,10 0,22 

MANINI et al., 2008 1,43 0,42 

SCHETTGEN et al., 2008 1,31 0,12 

 

Para o u-ttMA não foi observado uma diferença significativa entre as populações 

(p = 0,146), entretanto a mediana do grupo fumantes (37,0 µg.g
-1 

de creatinina) é quase o 

dobro da mediana do grupo não fumantes (67,29 µg.g
-1 

de creatinina). Estes dados podem ser 

justificados pela grande variância nos resultados de u-ttMA (19,0 a 320,0 µg.g
-1 

de creatinina) 

para este grupo de fumantes composto por 8 indivíduos. Estes fatos juntamente com os dados 

encontrados na literatura nos leva a concluir que mesmo que estatisticamente não exista uma 

diferença significativa entre esses valores absolutos, há de se considerar a influência do hábito 

de fumar na determinação dos MBE-Bz. Os valores encontrados estão de acordo com 

resultados descritos na literatura para grupos não expostos ocupacionalmente ao benzeno, 

conforme exemplos mostrados na Tabela 45. 

 

Tabela 46: Concentração de u-ttMA (µg.g
-1

 de creatinina) de acordo com o hábito de fumar 

em populações não expostas ocupacionalmente a benzeno. 

REFERÊNCIA 
NÃO FUMANTES 

Homens            Mulheres 

FUMANTES 

Homens            Mulheres 

DO AUTOR, 2016 37,0 67,29 

FAN; WANG; SHE, 2015 74,4* 

LOVREGLIO et al., 2011c 57,0 90,0 

APREA et al., 2008 46,1       64,1       93,3           93,4 

COCCO et al., 2003 9,2       25,4       29,0          46,2 

JAVALAUD et al., 1998, apud  

BRASIL, 2005 
25,0 75,0 
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Tabela 45: Concentração de u-ttMA (µg.g
-1

 de creatinina) de acordo com o hábito de fumar 

em populações não expostas ocupacionalmente a benzeno (continuação). 

REFERÊNCIA 
NÃO FUMANTES 

Homens            Mulheres 

FUMANTES 

Homens            Mulheres 

RUPPERT et al., 1995, apud 

BRASIL, 2005 
50,0 90,0 

LEE et al., 1993, apud BRASIL, 

2005 
140,0 190,0 

MAESTRI et al., 1995 67,0 207,0 

ONG et al., 1994 140,0 190,0 

Fonte: Adaptado de ARCURI et al., 2012. 

Legenda:* concentração em µg.L
-1

. 

 

Estes resultados são importantes para a verificação dos dados obtidos no projeto com 

os dados reportados na literatura, que evidenciam a influência nas concentrações de 

marcadores biológicos do benzeno para indivíduos fumantes e não fumantes. Nas 

Figuras 45 e 46 são apresentados os resumos dos testes de normalidade Anderson-Darling 

para a visualização do perfil dos teores de u-ttMA e do u-SPMA (µg.g
-1

 de creatinina) nas 

amostras de urina dos 42 indivíduos do grupo de não fumantes. 

 

Figura 45: Gráfico resumo do teste de normalidade Anderson-Darling, teor de                      

u-ttMA (µg.g
-1

 de creatinina) em 42 amostras do grupo de não fumantes. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

1st Quartile 23.82
Median 37.00
3rd Quartile 60.04
Maximum 1988.01

58.19 335.67

28.90 49.91

366.33 567.74

A-Squared 10.05
P-Value <0.005

Mean 196.93
StDev 445.23
Variance 198225.77
Skewness 3.04835
Kurtosis 8.82295
N 42

Minimum 9.66

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

2000150010005000

Mediana

Média

35030025020015010050

95% Intervalo de Confiança
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Figura 46: Gráfico resumo do teste de normalidade Anderson-Darling, teor de u-SPMA 

(µg.g
-1

 de creatinina) em 42 amostras do grupo de não fumantes. 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

Considerando que os resultados de concentração de u-ttMA e de u-SPMA, em      

µg.g
-1

 de creatinina, para os indivíduos fumantes poderiam interferir na avaliação estatística 

sobre a influência dos outros fatores de exposição apontados pelas respostas às perguntas do 

questionário, optou-se pelo tratamento dos dados excluindo os resultados de u-ttMA e de      

u-SPMA dos indivíduos fumantes. Os resultados obtidos para esses tratamentos estão 

apresentados na Tabela 46. 

 

Tabela 47: Teste de hipótese Kruskal-Wallis para as concentrações do u-ttMA e u-SPMA 

(µg.g
-1

 de creatinina) das amostras entre as fatores de exposição apontados pelas respostas às 

perguntas do questionário. 

ANALITO VARIÁVEIS N Mediana 
Ave 

Rank 
Z p 

u-ttMA 

Tráfego do local da residência 
Baixa (entre 20 e 5 veículos/hora) 

Elevada (entre 50 e 100 veículos/hora) 

Moderada (entre 20 e 50 veículos/hora) 

Muito elevado (mais que 100 veículo/hora) 

Geral 

 

12 

1 

21 

8 

42 

 

33,31 

43,32 

32,09 

425,16 

 

 

19,7 

25,0 

19,2 

29,9 

21,5 

 

-0,61 

0,29 

-1,22 

2,15 

 

0,185 

u-SPMA 

Tráfego do local da residência 
Baixa (entre 20 e 5 veículos/hora) 

Elevada (entre 50 e 100 veículos/hora) 

Moderada (entre 20 e 50 veículos/hora) 

Muito elevado (mais que 100 veículo/hora) 

Geral 

 

12 

1 

21 

8 

42 

 

3,02 

8,87 

3,09 

2,50 

 

 

21,7 

42,0 

22,3 

16,5 

21,5 

 

0,06 

1,69 

0,44 

-1,28 

 

0,239 

1st Quartile 2.2465
Median 3.0543
3rd Quartile 4.0437
Maximum 8.8698

2.9420 3.9741

2.6303 3.5574

1.3626 2.1118

A-Squared 1.98
P-Value <0.005

Mean 3.4580
StDev 1.6561
Variance 2.7425
Skewness 1.49438
Kurtosis 2.12019
N 42

Minimum 1.5294

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

8642

Mediana

Média

4.003.753.503.253.002.752.50

95% Intervalo de Confiança
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Tabela 46: Teste de hipótese Kruskal-Wallis para as concentrações do u-ttMA e u-SPMA 

(µg.g
-1

 de creatinina) das amostras entre as fatores de exposição apontados pelas respostas às 

perguntas do questionário (continuação). 

ANALITO VARIÁVEIS N Mediana 
Ave 

Rank 
Z p 

u-ttMA 

Tráfego do local de trabalho 
Baixa (entre 20 e 5 veículos/hora) 

Elevada (entre 50 e 100 veículos/hora) 

Moderada (entre 20 e 50 veículos/hora) 

Muito elevado (mais que 100 veículo/hora) 

Geral 

 

10 

1 

17 

13 

41* 

 

45,39 

43,32 

30,51 

50,63 

 

 

21,0 

24,0 

16,7 

26,4 

21,0 

0,00 

0,25 

-1,93 

1,96 

0,181 

u-SPMA 

Tráfego do local de trabalho 
Baixa (entre 20 e 5 veículos/hora) 

Elevada (entre 50 e 100 veículos/hora) 

Moderada (entre 20 e 50 veículos/hora) 

Muito elevado (mais que 100 veículo/hora) 

Geral 

 

10 

1 

17 

13 

41* 

 

2,93 

8,87 

3,48 

2,58 

 

 

19,2 

41,0 

24,4 

16,5 

21,0 

 

-0,55 

1,69 

1,51 

-1,65 

 

0,102 

u-ttMA 

Localização de postos de gasolina 

próximos à residência 
Sim 

Não 

Geral 

 

 

39 

3 

42 

 

 

36,23 

43,46 

 

 

 

21,2 

25,7 

21,5 

 

 

-0,61 

0,61 

 

0,542 

u-SPMA 

Localização de postos de gasolina 

próximos à residência 
Sim 

Não 

Geral 

 

 

39 

3 

42 

 

 

3,09 

2,28 

 

 

 

22,4 

10,3 

21,5 

 

 

1,64 

-1,64 

 

0,102 

u-ttMA 

Localização de postos de gasolina 

próximos ao local de trabalho 
Sim 

Não 

Geral 

 

37 

5 

42 

 

37,77 

29,62 

 

 

21,9 

18,6 

21,5 

 

0,56 

-0,56 

 

0,573 

u-SPMA 

Localização de postos de gasolina 

próximos ao local de trabalho 
Sim 

Não 

Geral 

 

 

37 

5 

42 

 

 

3,07 

2,74 

 

 

 

21,8 

19,6 

21,5 

 

 

0,37 

-0,37 

 

0,712 

u-ttMA 

Consume enlatados 
Não 

Sim 

Geral 

 

18 

24 

42 

 

39,32 

31,30 

 

 

23,6 

19,9 

21,5 

 

0,97 

-0,97 

 

0,334 

u-SPMA 

Consume enlatados 
Não 

Sim 

Geral 

 

18 

24 

42 

 

2,96 

3,08 

 

 

21,5 

21,5 

21,5 

 

0,00 

0,00 

 

1,000 

u-ttMA 

Normalmente consome água: 
Mineral 

Da torneira 

De cisterna 

Filtrada 

Geral 

 

2 

2 

5 

33 

42 

 

38,56 

55,55 

28,37 

35,96 

 

 

22,5 

30,0 

16,2 

21,7 

21,5 

 

0,12 

1,00 

-1,03 

0,23 

 

0,590 
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Tabela 46: Teste de hipótese Kruskal-Wallis para as concentrações do u-ttMA e u-SPMA 

(µg.g
-1

 de creatinina) das amostras entre as fatores de exposição apontados pelas respostas às 

perguntas do questionário (continuação). 

ANALITO VARIÁVEIS N Mediana 
Ave 

Rank 
Z p 

u-SPMA 

Normalmente consome água: 
Mineral 

Da torneira 

De cisterna 

Filtrada 

Geral 

 

2 

2 

5 

33 

42 

 

2,35 

2,69 

3,99 

3,07 

 

 

11,5 

16,0 

26,6 

21,7 

21,5 

 

-1,18 

-0,65 

0,99 

0,17 

 

0,457 

u-ttMA 

Consome sucos processados 
Não 

Sim 

Geral 

 

18 

24 

42 

 

37,30 

34,93 

 

 

21,2 

21,8 

21,5 

 

-0,15 

0,15 

 

0,879 

u-SPMA 

Consome sucos processados 
Não 

Sim 

Geral 

 

18 

24 

42 

 

3,10 

2,99 

 

 

22,8 

20,5 

21,5 

 

0,58 

-0,58 

 

0,559 

u-ttMA 

Consome cerveja 
Não 

Sim 

Geral 

 

36 

6 

42 

 

37,00 

41,76 

 

 

21,5 

21,3 

21,5 

 

0,04 

-0,04 

 

0,971 

u-SPMA 

Consome cerveja 
Não 

Sim 

Geral 

 

36 

6 

42 

 

3,05 

3,17 

 

 

21,6 

21,2 

21,5 

 

0,07 

-0,07 

 

0,943 

u-ttMA 

Consome café 
Não 

Sim 

Geral 

 

4 

38 

42 

 

41,31 

37,00 

 

 

20,8 

21,6 

21,5 

 

-0,13 

0,13 

 

0,898 

u-SPMA 

Consome café 
Não 

Sim 

Geral 

 

4 

38 

42 

 

4,03 

3,01 

 

 

29,0 

20,7 

21,5 

 

1,29 

-1,29 

 

0,199 

u-ttMA 

Faz uso de algum medicamento 

regularmente 
Não 

Sim 

Geral 

 

 

13 

29 

42 

 

 

26,73 

43,32 

 

 

 

16,9 

23,6 

21,5 

 

 

-1,62 

1,62 

 

0,105 

u-SPMA 

Faz uso de algum medicamento 

regularmente 
Não 

Sim 

Geral 

 

 

13 

29 

42 

 

 

3,09 

3,04 

 

 

 

20,8 

21,8 

21,5 

 

 

-0,23 

0,23 

 

0,817 

u-ttMA 

Possui alguma doença hepática 
Não 

Sim 

Geral 

 

36 

6 

42 

 

36,10 

47,05 

 

 

20,6 

27,0 

21,5 

 

-1,19 

1,19 

 

0,236 

u-SPMA 

Possui alguma doença hepática 
Não 

Sim 

Geral 

 

36 

6 

42 

 

3,05 

3,30 

 

 

21,5 

21,5 

21,5 

 

0,00 

0,00 

 

1,000 

Fonte: Do autor, 2016.       Legenda: * 1 caso não declarado 
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Os resultados apresentados na Tabela 46 mostram que, com 95% de certeza, não há 

diferenças significativas entre os dados de concentração do u-ttMA (µg.g
-1

 de creatinina) e do 

u-SPMA (µg.g
-1

 de creatinina) nos indivíduos expostos a diversos fatores analisados pelos 

questionários. Observa-se um maior valor da mediana (425,16 µg.g
-1

 de creatinina) para oito 

determinações de u-ttMA em que esses indivíduos declararam estar frequentemente expostos 

ao tráfego próximo à residência (mais que 100 veículos/hora). No entanto, o teste de hipótese 

indica que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos avaliados. 

Com o intuito de corroborar os resultados apresentados pelas análises estatísticas dos 

testes de Kruskal-Wallis, foram feitas correlações entre os MBE-Bz em estudo com as 

variáveis respondidas nos questionários. Para isso foi aplicado o coeficiente ρ de Spearman, 

não paramétrico, que mede a intensidade da relação entre variáveis ordinais. Este coeficiente 

varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo estiver destes extremos, maior será a associação entre 

as variáveis. O sinal negativo da correlação significa que as variáveis variam em sentido 

contrário, isto é, as categorias mais elevadas de uma variável estão associadas a categorias 

mais baixas da outra variável.  

A Tabela 47 apresenta a correlação das concentrações do u-ttMA e do u-SPMA com 

os dados analisados pelos questionários. 

 

Tabela 48: Coeficiente de correlação de Spearman entre diferentes variáveis. 

 u-ttMA u-SPMA 

Gênero -0,0594 -0,1696 

Idade -0,1222 -0,2642 

Hábito de fumar 0,2079 0,4347 

Tráfego do local da residência 0,2323 -0,1482 

Tráfego do local de trabalho 0,1897 -0,1491 

Localização de postos de gasolina próximos 

à residência 
0,0953 -0,2555 

Localização de postos de gasolina próximos 

ao local de trabalho 
-0,0879 -0,0576 

Consumo de enlatados -0,1508 0,0000 

Fonte da água ingerida 0,0163 0,0572 

Consumo de sucos processados 0,0238 0,0913 
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Tabela 47: Coeficiente de correlação de Spearman entre diferentes variáveis (continuação). 

 u-ttMA u-SPMA 

Consumo de cerveja -0,0056 -0,112 

Consumo de café 0,0200 -0,2007 

Medicamento de uso regular 0,2528 0,0361 

Doença hepática 0,1852 0,0000 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

Os coeficientes de correlação encontrados estão de acordo com dados presentes na 

literatura. Lovreglio e colaboradores (2011b) encontraram coeficientes de -0,12 para 

correlação entre idade e u-ttMA, de 0,30 para correlação entre tráfego e u-ttMA e de 0,23 para 

correlação entre álcool e u-SPMA. Apesar da correlação negativa (-0,1508) entre o u-ttMA e 

o consumo de enlatados ir contra os dados relatados na literatura, este resultado pode ser 

justificado pelo tratamento estatístico realizado de forma univariada. Dessa forma, não foi 

levado em consideração outros fatores contundentes que interferem de forma direta na 

metabolização do u-ttMA, tais como: hábito de fumar e exposição simultânea ao tolueno e aos 

HPAs (BARBIERI et al., 2008; CARRIERI et al., 2010; PROTANO et al., 2012a; COSTA et 

al., 2012; MANSI et al., 2012; BI-HUA LV et al., 2014; BORGIE et al., 2014). Já a não 

correlação entre o u-SPMA e o consumo de enlatados (ρ = 0,0000) está de acordo com os 

dados descritos na literatura que afirmam não haver interferência do ácido sórbico em suas 

determinações (BOOGAARD; VAN SITTERT, 1995; EINIG; DUNEMANN; DEHNEN, 

1996; FUSTINONI et al., 2005; PROTANO et al., 2012b; BI-HUA LV et al., 2014). 
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6 CONCLUSÕES 

O presente trabalho vem ao encontro da necessidade de propor novos métodos 

cromatográficos que utilizam as técnicas de cromatografia líquida de ultra alta eficiência 

acoplada a espectrometria de massas sequêncial com ionização por electrospray 

(UHPLC/ESI-MS/MS) para determinação dos MBE-Bz em estudo, além de apresentar um 

novo método de extração simultânea viável economicamente. Os métodos propostos utilizam 

a técnica de extração com partição em baixa temperatura para a extração dos analitos (u-ttMA 

e u-SPMA) da matriz (urina) e apresenta uma estratégia confiável para a não utilização de 

padrão interno deuterado. Dessa forma, os métodos propostos mostraram-se eficazes e 

versáteis além de diminuir o custo dessas análises.  

A técnica de extração com partição em baixa temperatura foi otimizada por meio da 

abordagem quimiométrica usando planejamento fatorial completo, com a finalidade de 

estudar a influência das variáveis no sistema e definir as condições que permitissem as 

melhores respostas possíveis para a extração dos dois MBE-Bz em estudo (u-ttMA e             

u-SPMA) nas amostras de urina. Desse modo, o método final consistiu na hidrólise de 600 µL 

da amostra com 30 µL de solução de ácido clorídrico a 6 mol.L
-1

 seguido de uma extração dos 

analitos com 600 µL de acetonitrila. Posteriormente essas frações foram centrifugadas e 

resfriadas a -20 ºC por 3 horas. Para o método analítico de determinação simultânea dos 

analitos uma etapa foi acrescentada, em que quatro alíquotas de 50 µL do extrato foram secas 

sob fluxo de N2 e o resíduo ressuspendido em 80 µL de ácido acético 10% e metanol       

(10% v/v). Após a etapa de extração, utilizou-se a técnica de UHPLC/ESI-MS/MS para a 

separação e detecção dos MBE-Bz.  

Os métodos analíticos propostos para determinação do u-ttMA e do u-SPMA 

mostraram-se lineares nas faixas de trabalho (R
2
 > 0,999), precisos (coeficientes de variação 

menor do que 7,02%), exatos (94,14 a 111,99 %), e sensíveis. Na determinação do u-ttMA 

pelo método 3 (LTPE concentrando o extrato) o MLOD foi de 0,89 µg.L
-1 

e o MLOQ foi de 

2,70 µg.L
-1

. Esses valores foram cerca de duas vezes menores do que os encontrados no 

método 1 (determinação do u-ttMA utilizando SPE-SAX) em que os valores de MLOD e de 

MLOQ foram de 1,98 e 5,99 µg.L
-1

, respectivamente. Para os métodos de determinação do   

u-SPMA encontraram-se limites de detecção e quantificação menores ou iguais aos 

reportados pela literatura (MLOD de 0,02 e 0,01 µg.L
-1

; MLOQ de 0,084 e 0,035 µg.L
-1 

para 

os métodos 2 e 3, respectivamente). 
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Vale ressaltar que a técnica de LTPE foi eficiente na extração dos MBE-Bz estudados, 

com recuperações de 53,76% para o u-ttMA no método 3 (LTPE concentrando o extrato) e de 

96,07% para o u-SPMA método 2 (LTPE); 91,84% para o método 3  (LTPE concentrando o 

extrato). Além disso, as principais vantagens da LTPE foram a simplicidade e o baixo custo 

da técnica, além da sua versatilidade e o baixo consumo de solvente.  

A utilização da técnica de UHPLC/ESI-MS/MS se mostrou eficiente para a 

determinação dos analitos estudados. Através da aquisição no modo MRM, pôde-se garantir 

alta sensibilidade e especificidade do método, resolvendo parcialmente os problemas como a 

complexidade da matriz e a coeluição de compostos indesejáveis. Já a utilização da técnica de 

UHPLC/UV/Vis para determinação do u-ttMA não se mostrou adequada para essas análises 

neste estudo. 

Os métodos analíticos propostos foram aplicados em 52 amostras de urinas onde as 

concentrações encontradas do u-ttMA e do u-SPMA estão de acordo com as encontradas na 

literatura para grupos não expostos ocupacionalmente ao benzeno. Ao avaliar os questionários 

utilizando o teste de Kruskal-Wallis não encontrou diferenças significativas entre os analitos e 

os dados respondidos pelos questionários, com exceção do hábito de fumar. Ao avaliar a 

correlação dos resultados encontrados nos métodos analíticos propostos para determinar o    

u-ttMA e o u-SPMA foi possível avaliar a concordância relativa entre os métodos e afirmar 

que existe uma equidade entre eles. Já a correlação entre o u-ttMA e o u-SPMA, mesmos que 

pequena, está de acordo com os dados descritos na literatura.   
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7 TRABALHOS FUTUROS 

O Brasil não possui uma legislação que preconiza os limites para exposição não 

ocupacional ao benzeno e poucos estudos são realizados sobre este assunto. Desta forma, para 

trabalhos futuros, sugere-se ampliar o estudo de determinação do u-SPMA deste grupo 

possibilitando a definição de um panorama ambiental para que futuramente sirva de 

embasamento a uma legislação para este fim. 

De forma similar a determinação do u-SPMA em indivíduos expostos 

ocupacionalmente também se faz necessária para melhor avaliação desta população além de 

fundamentar as discussões para mudança do MBE na Portaria n.º 34 do MTE, de 2001.  
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APÊNDICE A – Questionário destinado aos voluntários participantes do projeto 

“Desenvolvimento e validação de método analítico para a determinação de marcadores 

biológicos de exposição ao benzeno”. 

 

Questionário            destinado aos participantes do Projeto:  

NOME:_______________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: Rua ___________________________________________________ no _________  

Bairro: _______________________________________________________________________  

SEXO     (   ) M      (   )  F          DATA NASCIMENTO:___ / ___ / _____      

CIDADE NASCIMENTO: ________________________________________________ UF:______ 

 

1. A quanto tempo você reside nesta cidade? 

(   ) a menos de um mês; 

(   ) entre um e seis meses;  

(   ) a mais de seis meses; 

(   ) desde que nasci. 

 

2. Qual o período que você normalmente permanece em sua casa? 

(   ) permaneço em casa praticamente todas as horas do dia 

(   ) saio entre 5h e 8h e chego entre de 17h e 20h  

(   ) saio entre 5h e 8h e chego entre 11h e 14h 

(   ) saio entre 5h e 8h e chego entre 21h e 24h 

(   ) outro: saio _________h e chego __________h 

        

3. O local onde você mais permanece fora de sua residência (p. ex. o trabalho) está localizado 

numa região: 

(   ) urbana       

(   ) periferia 

(   ) rural  

N
0
 -  _ _ _ . _ _ _ / _ _ 

_ 
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(   ) outra: ________________________________ 

 

4. Na sua rua ou nas imediações o tráfego de veículos é: 

(   ) muito elevado (mais que 100 veículos por hora) 

(   ) elevada (entre 50 e 100 veículos por hora) 

(   ) moderada (entre 20 e 50 veículo por hora) 

(   ) baixa (entre 20 e 5 veículos por hora) 

(   ) rara (menos que 5 veículos por hora) 

 

5. No local onde você mais permanece fora de sua residência (p. ex. o trabalho) o tráfego de 

veículos é: 

(   ) muito elevado (mais que 100 veículos por hora) 

(   ) elevada (entre 50 e 100 veículos por hora) 

(   ) moderada (entre 20 e 50 veículo por hora) 

(   ) baixa (entre 20 e 5 veículos por hora) 

(   ) rara (menos que 5 veículos por hora) 

 

6. Existe algum incinerador localizado a menos que 200 metros de sua residência? 

(   ) SIM (fica a _____metros)            (   )  NÃO 

 

7. Existe algum incinerador localizado a menos que 200 metros do local onde você mais 

permanece fora de sua residência (p. ex. o trabalho)? 

(   ) SIM (fica a _____metros)            (   )  NÃO 

8. Existe algum posto de combustível ou atividade com queima de carvão, petróleo ou óleo 

combustível próximo (cerca de 200 metros) de sua residência? 

(   ) SIM (o quê?_____________________________ / fica a _____metros)                  (   ) NÃO 

 

9. Existe algum posto de combustível ou atividade com queima de carvão, petróleo ou óleo 

combustível próximo (cerca de 200 metros) do local onde você mais permanece fora de sua residência 

(p. ex. o trabalho)? 
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(   ) SIM (o quê?_____________________________ / fica a _____metros )                  (   ) NÃO 

 

10. Em sua atividade profissional você tem contato com produto(s) químico(s) (Óleo, Graxa, 

Gasolina, produto de limpeza a base de querosene, etc.)? 

(   ) SIM                   (   ) NÃO 

Quais_Produtos:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

11. Você tem contato com algum produto químico (Óleo, Graxa, Gasolina, produto de limpeza a 

base de querosene, etc.) fora da sua atividade profissional?  

(   ) SIM                                (   ) NÃO 

Quais_Produtos:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 

 

12. Com é sua alimentação principal? 

(   ) Mista (Carnes, arroz, feijão, verduras, legumes ) 

(   ) Vegetariana (Somente verduras, legumes e cereais ) 

(   ) Dietética (dieta para colesterol, diabetes, perda de peso, etc.) 

(   ) Outra:__________________________________________________ 

 

13. Você consome normalmente alimentos enlatados ou semi prontos? (por exemplo presunto, 

salsichas, carnes em conserva, etc..) 

(   ) SIM                       (   ) NÃO 

Quais:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

14. Você normalmente bebe água: 

(   ) de cisterna            (  ) filtrada            (   )  da torneira            (   ) água mineral  
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15. Você consome alguma bebida fria além de água? Quanto por dia? 

(   ) Sucos recém preparados                                  (_______________________ / dia) 

(   ) Sucos prontos (processados)                           (_______________________ / dia) 

(   ) Refrigerantes                                                      (_______________________ / dia) 

(   ) Outras bebidas prontas (processadas)           (_______________________ / dia) 

16. Quantos cigarros você fuma por dia? 

(   ) NENHUM 

 

(   ) entre 5 e 10 

(   ) entre 11 e 20 

(   ) entre 20 e 40 

(   ) mais que 40 

Se você consome outro tipo de tabaco (charuto, cachimbo, cigarro de palha, etc), quanto por dia? 

_________ charuto ou cigarro de palha/dia         _________ gramas de fumo para cachimbo/dia 

 

17. Você consome alguma bebida alcoólica? Quanto?  

Vinho (   )                SIM (   )  (________taças de 250 mL / dia)                     (   ) NÃO  

 

Aguardente (   )      SIM (   )  (________doses de 50 mL / dia)                      (   ) NÃO 

Cerveja (   )             SIM (   )  (________copos de 300 mL / dia)                    (   ) NÃO  

Outra _________________________  Quanto? (quantidade/dia) __________________ 

 

18. Você consome alguma bebida quente? Quanto?  

Café (   )               SIM (   )  (________xícaras / dia)                                           (   )  NÃO  

Chá (   )                SIM (   )  (Tipo__________ e ______xícaras / dia)                (   ) NÃO 

Chocolate (   )      SIM (   )  (________copos de 300 mL / dia)                           (   ) NÃO  

Outra _________________________  Quanto? (quantidade/dia) __________________ 
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19.  Faz uso regular de alguma medicação ou utilizou alguma medicação nas últimas 24h? 

(   ) SIM   [(   ) Regular       (   ) Nas últimas 24h ]                     (   ) NÃO 

Quais (nome e dose/dia)?____________________________________________________ 

 

20.  Possui alguma doença de Fígado ou de Rim? 

(   ) SIM                    (   ) NÃO 

Qual? __________________________ 
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APÊNDICE B – Programação do amostrador automático feito pelo software 

“LabSolution - Shimadzu”. 

 

Tabela A.1: Comandos do software "LabSolution - Shimadzu" utilizados no programa de 

pré-tratamento do amostrador automático. 

COMANDOS 

1 d rinse 

2 vial n 0, 10 

3 n strk 52 

4 aspir 1.0, 1.0 

5 air a 0.1, 1.0 

6 goto f0 

7 end 

Fonte: Do autor, 2016. 
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APÊNDICE C – Resultados das determinações de creatinina urinária e do u-ttMA 

utilizando o método de extração em fase sólida com cartucho do tipo SAX_Método 1. 

AMOSTRA 
CONCENTRAÇÃO 

CREATININA (g.L
-1

) 

CONCENTRAÇÃO 

u-ttMA (µg.L
-1

) 

CONCENTRAÇÃO u-ttMA 

(µg.g
-1 

de creatinina) 

Amostra 001 3.40 2471.56 727.01 

Amostra 002 2.17 1268.68 583.38 

Amostra 003 1.71 2283.72 1339.15 

Amostra 004 1.75 106.90 61.10 

Amostra 005 1.25 72.52 57.99 

Amostra 006 1.61 170.58 105.73 

Amostra 007 0.99 28.20 28.42 

Amostra 008 3.29 94.64 28.77 

Amostra 009 0.93 298.32 319.84 

Amostra 010 1.73 116.63 67.32 

Amostra 011 2.57 81.75 31.79 

Amostra 012 1.25 41.78 33.44 

Amostra 013 1.92 1367.58 712.35 

Amostra 014 1.83 3088.43 1691.76 

Amostra 015 2.81 126.53 44.99 

Amostra 016 2.61 152.11 58.26 

Amostra 017 1.43 38.41 26.94 

Amostra 018 0.83 28.75 34.51 

Amostra 019 1.33 44.47 33.33 

Amostra 020 1.17 87.50 74.50 

Amostra 021 2.15 95.82 44.50 

Amostra 022 1.20 247.91 207.20 

Amostra 023 1.96 46.10 23.51 

Amostra 024 1.13 42.79 37.79 

Amostra 025 0.85 22.27 26.26 

Amostra 026 0.40 <LQ 0.00 

Amostra 027 1.02 60.95 59.77 

Amostra 028 0.75 52.71 70.49 

Amostra 029 0.56 38.75 68.79 

Amostra 030 1.18 2378.76 2010.21 

Amostra 031 1.23 46.85 38.03 

Amostra 032 1.98 102.99 52.01 

Amostra 033 1.44 37.40 25.99 

Amostra 034 1.27 33.92 26.72 

Amostra 035 1.58 81.92 51.72 

Amostra 036 1.38 217.28 157.90 

Amostra 037 1.34 32.68 24.37 

Amostra 038 1.79 41.82 23.40 

Amostra 039 0.93 38.04 41.02 

Amostra 040 0.94 145.10 153.73 

Amostra 041 0.80 17.87 22.25 

Amostra 042 1.46 21.32 14.61 

Amostra 043 1.36 35.74 26.33 

Amostra 044 1.33 25.80 19.37 

Amostra 045 0.52 17.84 34.44 

Amostra 046 1.43 21.36 14.98 

Amostra 047 1.87 19.07 10.17 

Amostra 048 0.60 18.02 29.88 

Amostra 049 1.76 112.92 64.03 

Amostra 050 3.01 104.03 34.60 

Amostra 051 1.43 647.13 453.33 

Amostra 052 0.69 19.71 28.64 

Fonte: Do autor, 2016. 

Obs.: Amostras grifadas em vermelho estão fora do intervalo de 0,3 a 3,0 g.L
-1 

de creatinina. 
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APÊNDICE D – Resultados das determinações de creatinina urinária e do u-SPMA 

utilizando o método de LTPE_Método 2. 

AMOSTRA 
CONCENTRAÇÃO 

CREATININA (g.L
-1

) 

CONCENTRAÇÃO 

u-SPMA (µg.L
-1

) 

CONCENTRAÇÃO u-SPMA 

(µg.g
-1 

de creatinina) 

Amostra 001 3.40 4.62 1.3597 

Amostra 002 2.17 3.65 1.6802 

Amostra 003 1.71 2.87 1.6811 

Amostra 004 1.75 7.13 4.0772 

Amostra 005 1.25 2.45 1.9616 

Amostra 006 1.61 11.33 7.0217 

Amostra 007 0.99 3.33 3.3603 

Amostra 008 3.29 2.56 0.7784 

Amostra 009 0.93 10.78 11.5601 

Amostra 010 1.73 16.19 9.3430 

Amostra 011 2.57 3.21 1.2483 

Amostra 012 1.25 2.34 1.8724 

Amostra 013 1.92 4.63 2.4098 

Amostra 014 1.83 3.37 1.8444 

Amostra 015 2.81 5.21 1.8514 

Amostra 016 2.61 9.58 3.6680 

Amostra 017 1.43 2.63 1.8429 

Amostra 018 0.83 2.14 2.5731 

Amostra 019 1.33 3.42 2.5606 

Amostra 020 1.17 6.89 5.8640 

Amostra 021 2.15 2.58 1.1975 

Amostra 022 1.20 88.23 73.7425 

Amostra 023 1.96 2.64 1.3456 

Amostra 024 1.13 2.82 2.4882 

Amostra 025 0.85 2.25 2.6569 

Amostra 026 0.40 2.02 5.0564 

Amostra 027 1.02 4.14 4.0583 

Amostra 028 0.75 3.55 4.7458 

Amostra 029 0.56 2.20 3.9033 

Amostra 030 1.18 3.29 2.7823 

Amostra 031 1.23 2.36 1.9130 

Amostra 032 1.98 6.20 3.1308 

Amostra 033 1.44 3.16 2.1953 

Amostra 034 1.27 3.67 2.8891 

Amostra 035 1.58 2.65 1.6726 

Amostra 036 1.38 2.18 1.5845 

Amostra 037 1.34 3.41 2.5433 

Amostra 038 1.79 2.28 1.2775 

Amostra 039 0.93 2.20 2.3760 

Amostra 040 0.94 2.41 2.5574 

Amostra 041 0.80 2.15 2.6797 

Amostra 042 1.46 3.51 2.4033 

Amostra 043 1.36 3.88 2.8552 

Amostra 044 1.33 2.82 2.1188 

Amostra 045 0.52 2.65 5.1228 

Amostra 046 1.43 2.08 1.4581 

Amostra 047 1.87 2.78 1.4836 

Amostra 048 0.60 4.68 7.7547 

Amostra 049 1.76 10.50 5.9552 

Amostra 050 3.01 3.64 1.2117 

Amostra 051 1.43 6.41 4.4907 

Amostra 052 0.69 4.23 6.1429 

Fonte: Do autor, 2016. 

Obs.: Amostras grifadas em vermelho estão fora do intervalo de 0,3 a 3,0 g.L
-1 

de creatinina. 
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APÊNDICE E – Resultados das determinações de creatinina urinária e do u-ttMA 

utilizando o método LTPE concentrando o extrato_Método 3. 

AMOSTRA 
CONCENTRAÇÃO 

CREATININA (g.L
-1

) 

CONCENTRAÇÃO 

u-ttMA (µg.L
-1

) 

CONCENTRAÇÃO u-ttMA 

(µg.g
-1 

de creatinina) 

Amostra 001 3.40 2540.53 747.30 

Amostra 002 2.17 1293.25 594.68 

Amostra 003 1.71 2255.70 1322.72 

Amostra 004 1.75 97.31 55.62 

Amostra 005 1.25 76.79 61.41 

Amostra 006 1.61 175.45 108.74 

Amostra 007 0.99 22.84 23.02 

Amostra 008 3.29 93.69 28.48 

Amostra 009 0.93 424.51 455.13 

Amostra 010 1.73 117.64 67.90 

Amostra 011 2.57 92.47 35.96 

Amostra 012 1.25 37.01 29.62 

Amostra 013 1.92 1535.26 799.69 

Amostra 014 1.83 3046.68 1668.89 

Amostra 015 2.81 122.24 43.46 

Amostra 016 2.61 176.60 67.64 

Amostra 017 1.43 34.35 24.09 

Amostra 018 0.83 25.42 30.51 

Amostra 019 1.33 33.12 24.83 

Amostra 020 1.17 77.12 65.66 

Amostra 021 2.15 81.31 37.77 

Amostra 022 1.20 263.71 220.41 

Amostra 023 1.96 41.25 21.04 

Amostra 024 1.13 43.43 38.36 

Amostra 025 0.85 18.35 21.63 

Amostra 026 0.40 17.27 43.32 

Amostra 027 1.02 54.06 53.01 

Amostra 028 0.75 44.55 59.58 

Amostra 029 0.56 28.52 50.63 

Amostra 030 1.18 2352.49 1988.01 

Amostra 031 1.23 50.36 40.88 

Amostra 032 1.98 94.12 47.53 

Amostra 033 1.44 38.48 26.73 

Amostra 034 1.27 25.73 20.26 

Amostra 035 1.58 81.99 51.76 

Amostra 036 1.38 211.09 153.41 

Amostra 037 1.34 27.17 20.27 

Amostra 038 1.79 34.66 19.40 

Amostra 039 0.93 26.76 28.86 

Amostra 040 0.94 149.88 158.79 

Amostra 041 0.80 16.20 20.17 

Amostra 042 1.46 19.69 13.49 

Amostra 043 1.36 34.77 25.61 

Amostra 044 1.33 26.75 20.08 

Amostra 045 0.52 14.69 28.37 

Amostra 046 1.43 20.07 14.07 

Amostra 047 1.87 18.11 9.66 

Amostra 048 0.60 19.36 32.09 

Amostra 049 1.76 117.58 66.68 

Amostra 050 3.01 108.95 36.23 

Amostra 051 1.43 606.03 424.54 

Amostra 052 0.69 19.99 29.05 

Fonte: Do autor, 2016. 

Obs.: Amostras grifadas em vermelho estão fora do intervalo de 0,3 a 3,0 g.L
-1 

de creatinina. 
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APÊNDICE F – Resultados das determinações de creatinina urinária e do u-SPMA 

utilizando o método de LTPE concentrando o extrato_Método 3. 

AMOSTRA 
CONCENTRAÇÃO 

CREATININA (g.L
-1

) 

CONCENTRAÇÃO 

u-SPMA (µg.L
-1

) 

CONCENTRAÇÃO u-SPMA 

(µg.g
-1 

de creatinina) 

Amostra 001 3.40 4.40 1.2956 

Amostra 002 2.17 3.72 1.7093 

Amostra 003 1.71 3.88 2.2763 

Amostra 004 1.75 7.13 4.0780 

Amostra 005 1.25 3.67 2.9365 

Amostra 006 1.61 11.57 7.1692 

Amostra 007 0.99 3.55 3.5802 

Amostra 008 3.29 3.75 1.1414 

Amostra 009 0.93 11.09 11.8936 

Amostra 010 1.73 15.19 8.7665 

Amostra 011 2.57 3.93 1.5294 

Amostra 012 1.25 3.42 2.7347 

Amostra 013 1.92 4.14 2.1570 

Amostra 014 1.83 3.82 2.0938 

Amostra 015 2.81 5.63 2.0028 

Amostra 016 2.61 8.82 3.3761 

Amostra 017 1.43 3.68 2.5839 

Amostra 018 0.83 3.43 4.1208 

Amostra 019 1.33 4.09 3.0674 

Amostra 020 1.17 6.59 5.6084 

Amostra 021 2.15 3.75 1.7422 

Amostra 022 1.20 74.71 62.4442 

Amostra 023 1.96 3.93 2.0046 

Amostra 024 1.13 3.94 3.4820 

Amostra 025 0.85 3.51 4.1381 

Amostra 026 0.40 3.54 8.8698 

Amostra 027 1.02 4.07 3.9865 

Amostra 028 0.75 4.38 5.8574 

Amostra 029 0.56 3.51 6.2327 

Amostra 030 1.18 3.74 3.1583 

Amostra 031 1.23 3.67 2.9775 

Amostra 032 1.98 6.02 3.0411 

Amostra 033 1.44 4.20 2.9188 

Amostra 034 1.27 3.95 3.1106 

Amostra 035 1.58 4.39 2.7742 

Amostra 036 1.38 3.58 2.5988 

Amostra 037 1.34 4.15 3.0925 

Amostra 038 1.79 3.71 2.0748 

Amostra 039 0.93 3.58 3.8597 

Amostra 040 0.94 3.81 4.0323 

Amostra 041 0.80 3.53 4.3923 

Amostra 042 1.46 3.44 2.3610 

Amostra 043 1.36 4.25 3.1334 

Amostra 044 1.33 4.11 3.0822 

Amostra 045 0.52 3.72 7.1758 

Amostra 046 1.43 3.40 2.3860 

Amostra 047 1.87 3.55 1.8935 

Amostra 048 0.60 4.17 6.9208 

Amostra 049 1.76 10.20 5.7821 

Amostra 050 3.01 5.17 1.7204 

Amostra 051 1.43 5.53 3.8727 

Amostra 052 0.69 4.35 6.3167 

Fonte: Do autor, 2016. 

Obs.: Amostras grifadas em vermelho estão fora do intervalo de 0,3 a 3,0 g.L
-1 

de creatinina. 


