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vq
1 Introdugao

0 numero de substancias quimicas atualmente em use nas mais di
ferentes atividades industriais certameute ultrapassa 100 000 Este dado
e particularmente inquietante pois toda substancia quimica a provida de
algum grau de toxicidade As medidas de protegao aos trabalhadores mesmo
quando aplicadas em sua totalidade ainda nao saao suficientes Para evitar
o aparecimento de intoxicagoes profissionais conforme pole ser comprova
do polo incremento consideravel da incidencia de tumores nas sociedades
industrializadas Estudos epidemiologicos constituem o meio mais eficaz
para o estabelecimento com certo grau de confiabilidade dos riscos pri
marios que a exposigao aos ambientes profissionais representam aos traba
lhadores permitindo ainda comparar por mein de dados estatisticosa fre
quencia de determinados efeitos sobre grupos de individuos bem Como a po
pulagao em geral

0 controle das condigoes de salubridade do ambiente e a identi
ficagao das alteragoes biologicas constituem premissas fundamentais Para
a obtengao dos objetivos dL protegao da saude dos trabalhadores expostos
As medidas a serem tomadas podem estar relacionadas com o proprio ambien
te de trabalho de ordem tecnica ou de engenharia objetivando fundamen
talmente impedir a presenga de contaminantes quimicos na atmosfera do am
biente de trabalho on a manutengao de suas concentragoes dentro de limi
tes aceitaveis Outro grupo de medidas passiveis de serem adotadas englo
bam determinagoes biologicas relacionando sous efeitos com a concentra
gao de exposigao no ambiente de trabalho

Para garantii condigoes de salubridade do ambiente de trabalho
tom sido estabelecidos valores para os denominados limites de toleran
cia os quail referem se a concentragao de um agente quimico no ambien
te de tal forma que nao oferega risco a saudo do traballiador ocupacional
mente exposto A exposigao simultanea a mais de um agente quimico asso

ciado a impossibilidade de determinagao de valores maximos de tolerancia
as diferentes condigoes ambientais e aos fatores individuais nao permite
que haja unanimidade na fixagao destes valores Como a toxicidade a um
dos fatores detorminantes do risco os niveis admissiveis de substancias
nocivas no ambiente de trabalho devem set considerados principalmente
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em fungao da quantidade absorvida por unidade de tempo em um periodo de
terminado

0 benzeno uma substancia altamente toxica devido ao fato de
nao apresentar restrigoes legais a amplamente utilizado em varias ativi
dades industriais atingindo desde trabalhadores envolvidos diretamente
nos processos de produgao como consumidores em geral Exposiqoes ocupa
cionais a baixas concentragoes de benzeno por determinados periodos de
tempo pode produzir uma anemia aplastica e irreversivel a qual pode
transformarse em leucemia Os seus homologos tolueno a xileno apresentam
efeitos anestesicos similares ao do benzeno apresentando em contraparti
da efeitos toxicos consideravelmente menores A exposigao ao tolueno e
ao xileno pode produzir uma ligeira hipertrofia do figado a uma anemia dis
creta Por serem de efeito toxico menos acentuado o tolueno e o xileno
sao recomendados sempre que possivel para proceder a substituigao do
benzeno diminuindo dessa forma o risco a que estao expostos os trabalha
dores

Tendo em vista o perigo potencial da utilizagao do benzeno de
cidiuse realizar o presente estudo cujo objetivo principal foi o de en
contrar um substituto para o benzeno de tal forma que fosse o mais in6cuo
possivel Tal substituigao a justificada pois o benzeno participa atual
mente na composigao da mistura extrativa para a obtengao de material li
vre de extrativos operagao essa necessaria para a determinagao de teor
de lignina a holocelulose do material em analise

2 Legislagao existente sobre a utilizagao do benzeno

Em confornidade com NOVAES et atii 1981 os efeitos toxicos
agudos ou cronicos devidos ao benzeno sao conhecidos a documentados pela
literatura especializada desde 1900 Em 1927 nos Estados Unidos ja ha
via recomendagao Para que as exposigoes ocupacionais ao benzeno nao ultra
passassem valores ambientais de 100 ppm Na Franqa o Decreto de 16 de ou
tubro de 1939 estabelecia medidas especiais de higiene industrial aplica
veis aos estabelecimentos onde havia exposiqao de trabalhadores Este de
creto foi modificado em 23 de agosto de 1947 sendo introduzida a realiza
gao de exames medicos admissionais bem como de exames medicos periodicos
aos trabalhadores expostos Em adiqao proibiuse o trabalho com benzeno
a menores de 18 anos gestantes a lactantes Em 1969 as restrigoes foram
ampliadas proibindose o emprego do benzeno na formulagao de dissolven
tes ou diluentes nao sendo permitidas impurezas de benzeno maiores do que
12 em volume nos solventes industriais

Na Italia a Lei N9 245 de 5 de mango de 1963 proibiu a utili
zaqao do benzeno como diluente em varios produtos proibigdo essa estendi
da tambem para os derivados tolueno a xileno Em 1971 a Organizaqao In
ternacional do Trabalho na reuniao n9 56 elaborou a Recomendaqao N9 144
intitulada Recomendaqao sobrea proteqao contra os riscos de intoxicagao
pelo benzeno Esta recomendagao sugeria que o benzeno fosse excluido do
emprego direto como solvente bem como sugeria um limite msximo de 1 em
volume de benzeno como impureza para produtos que viessem a ser utiliza
dos como solventes Diferentemente do observado em varios paises a legis
laqao brasileira sobre o benzeno ate 1978 nao apresentava um cariter

preventivo nem restritivo com relagao a sua utilizagao excegao feita a

legislagao especial sobre o trabalho do menor a da mulher
A Portaria Industrial N4 SCm 51 de 13 de abril de 1939 do Mi

nisterio do Trabalho Industria a Comcrcio relacionou um quadro de ativi
dades industriais para efeitos de adicional de insalubridade incluindo

nessa relagao algumas situagoes de trabalho com benzeno a derivados Em 8
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de junho de 1978 foi publicada a Portaria 3214 do Ministerio do Trabalho
a qual imp6s um limite de tolerancia ambiental de 8 ppm pars o benzeno em
exposigues ocupacionais Essa reformulagao constitui um avango mas a lei
deve ter as restrig6es ao use do benzeno ampliadas em conformidade com

as orientag6es da Convengao 136 da Organizagao Internacional do Trabalho
Apenas Para o trabalho da mulher a do menor sao encontradas na legislagao
brasileira imposigoes restritivas ao trabalho com benzeno Pelo Quadro A
referente ao artigo 5Q alinea b do Decreto N4 21417 de 17 de maio de

1932 as mulheres estao proibidas de trabalhar expostas ao benzeno Da

mesma maneira pelo Quadro referente ao artigo 405 alinea a do Decre

to Lei NP 5452 de 14 de maio de 1943 da legislagao especial sobre o tra
balho do menor este esta proibido de se expor ocupacionalmente ao benze
no bem Como aos seus hom6logos e derivados Apesar dessas leis especiais
vigorarem ate hoje sua aplicagao e dificultada pois nao existe lei que
obrigue o fabricante a declarar a presenga do benzeno ou de seus deriva
dos nas embalagens dos solventes organicos industriais

Em 28 de abril de 1982 foi assinada a Portaria Interministerial
NB 03 pelos Ministerios da Saude e do Trabalho a qual foi publicada no
Diario Oficial da Uniao em 30 de abril de 1982 Esta portariaproibiu em
todo territ6rio nacional a fabricagao Para use industrial de produtos
que contenham benzeno na sua composigao sendo admitida uma impureza max
ma de 17 em volume e estipulou um prazo maximo de 30 dias Para cessar a
fabricagao e a comercializagao dos produtos Essa portaria foi assinada
de acordo com recomendago de uma comissao formada por representantes do
Ministerio do Trabalho Ministerio da Saade Conselho de Desenvolvimento
Industrial Petrobras Siderbras Petroquimica Uniao Associagaao Brasilei
ra das Industrias Quimicas ABIQUIM e Associagao Prof issional Nacionaldo
Comercio Atacadista de Solventes de Petr6leo ASSOCISOLVE GRUENZNER et
aCii 1982

A referida portaria encontra se apresentada no Anexo 1

3 Propriedades t picas dos solventes utilizados

As respectivas especificag6es a demais caracteristicas dos sol
ventes utilizados na pesquisa encontramse apresentadas a seguir Todas
as informag6es a dados apresentados sao presumivelmente corretos pois f
ram obtidos de manuais tecnicos a revistas especializadas

31 Benzeno

311 Denominagao quimica benzol ciclolhexatrieno nafta Coaltar
312 Formula molecular CA

313 Usos confecgao de remedios dissolvente ou diluente de plastico
colas resinas adesivos tintas sinteses organicas inseticidas deter
gentes nao biodegradaveis gasolina anti detonante solventes
314 Peso molecular 7811

315 Dados fisicos

Ponto de fusao 55rC
Ponto de ehuligao 8014C
lndice de refragao a 20PC 150110
Densidade a 20PC 08790 9 cln
Coloragao incolor a amarelo pslido
Odor aromatico

Polaridade nao polar
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Solubilidade miscivel com alcool cloroformio eter acetona to
tracloreto de carbono dissulfeto de carbono acido acetico glacialoleo
eter ligeiramente soluvel em agua

316 Inflamabilidade

Yonto de fulgor 111 vaso fechado
Temperatura de ignigao 580 PC

Limite de inflamabilidade 14 8 7 vol
Densidade do vapor 27 g em 3 Os vapores podem se deslocar por

uma distancia consideravel ate atingir uma forte de ignigaoqueimando coin
chama carbonosa

317 Toxicidade

Concentragaao de exposigaa diaria sem manifestagao de efeitos adver
SOS 10 ppm

Limite de tolerancia 25 ppm
Menor concentragao toxica publicada 210 ppm inalagao
Dose letal50 por aplicagao oral em ratos 3400 rng
Menor dose letal publicada 1150 mg hg aplicageo intraperitoneal

em ratos

Menor dose toxica publicada para manifestagao de efeitos toxicos
carcinogenicos em ratos 1232 mg hg ano

318 Sintomas

As intoxicaSoes por benzeno podem manifestarse apos exposigoes o
cupacionais ao produto caracterizandose por formas agudas ou cronicas
No caso de intoxicagoes agudas ocasionadas por exposigoes a altas concen
tragoes de benzeno os efeitos variam desde narcose ate convulsao e mor
te dependendo da concentragao ambiental Concentragoes de benzeno no ar
na ordem de 20 000 ppm podem ser fatais em poucos minutos Outros sinto
mas frequentemente encontrados sao os seguintes cuforia excitamento dor
de cabega tontura estimulagao do sistema nervoso central irritagao re
piratoria edema pulmonar irritagao gastrointestinal com vomitos e coli
cas eritema e arrihnia ventricular

Tgualmente em importancia e a prevengao e o controle das exposi
goes ocupacionais a baixas concentragoes de benzeno durante um determina
do intervalo de tempo pois podem originar a doenga conhecida por benzo
lismo Nesses casos o benzeno atua sobre o sistema formador de sangue p
dendo provocar alteragoes nos globulos vermelhos globulos brancos e pla
quetas Os primeiros sintomas de intoxicagao cronica surgem com o aumento
da tendencia por parte do trabalhador de adquirir infecgoes tendo em

vista a diminuigao dos globulos brancos Yor outgo lado a diminuigeo das
plaquetas as quais atuam na coagulagao do sangue conduz ao sangramento
facil dos ferimentos a formaqao de hematomas nos locais de batidas e a
hemorragias espontaneas no nariz e na boca 0 agravamento do quadro clini
co pode conduzir a uma anemia aplastica ocasiao em que ocorre diminuigau
simultanea de globulos vermelhos brancos e plaquetas Outra possibilida
de e o surgimento de leucemia caracterizada pela proliferagao excessiva
e desordenada dos globulos brancos NOVAES Ct aCc 1981

Na intoxicagao cronica o periodo de incubagao e de 10 a 15 anos
Os sintomas relativos ao sistema nervoso central constituem cefalcia

vertigensirritabilidade tremores e neurites Os sintomas gastrointesti
nais sao anorexia nauseas sendo tambem encontrados epistaxi hemorra
gias das mucosas equimoses perda de peso dor de cabega tontura e irri
tabilidade

Cinquenta por cento do benzeno e absorvido pelos pulmoes e o res
e oxidado em fenois e nolifenois os auais sao excretados como nro
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dutos de conjugagao com acido sulfurico e flicuronico A concentragao de
sulfatos urinarios tem sido usada como indice de exposigao PAULINO
1980

319 Manuseio a armazenamento

Proteger contra dano fisico dando preferencia ao armazenamento e
terno ou a utilizaqao de recipientes descartaveis Em caso contrario a
sala deve estar preparada Para o recebimento de liquidos inflamaveis As
ferramentas utilizadas devem ser resistentes a faiscas Para o manuseio
recomendase a utilizagao de oculos de seguranga protetor facial equipa
mento de respiragao e roupa de protegao de borracha

3110 Medidas de tratamento

a Prevengao melhoria das condigoes de trabalho com sistema de
ventilagao aberta exaustao do ar use adequado do equipamento de prote
qao individual Amostragem semanal da atmosfera do local de trabalho De
terminagoes semanais ou mensais de sulfatos inorganicos na urina Proce
der mensalmente a uma contagem sangUinea completa removendo da exposigao
as pessoas com contagem de globulos brancos abaixo de 5 000 ou contagem
de globulos vermelhos abaixo de 4 000 000 em dois exames sucessivos Nos e
xames pre admissionais naao admitir pacientes portadores de problemas re
nais ou alcoolatras pois os mesmos estariam predispostos a intoxicagao

b Tratamento terapeutico afastamento do local de exposigao re
pouso trans fusaosangUinea utilizagao de vitamina B12 vitamina C e cor
ticosteroides Nao utilizar adrenalina como um estimulante respiratorio
e sim a respiragao artificial ou oxigenio se necessario Lavar os olhos
com agua lavar as area contaminadas do corpo com agua a sabao Quando i
gerido proceder a lavagem estomacal seguida por purgagao salina

c Precaugao contra fogo utilizar extintores de po seco espuma
ou CO Borrifos de agua podem set ineficazes como agentes de extinqao
mas a agua deve ser usada Para manter frias as superficies dos recipien
tes expostas ao fogo

d Medidas a serem tomadas no caso de derramansntos absorver com
papel proceder a evaporagao do solvente a queimar o papel

e Disposigao a tratamento dos residuos pulverizar em uma caldei
ra A incineragao sera mais facilmente executada pela mistura cum um sot
vente mais inflamavel Quando em baixa concentragao descartalo atraves
do dreno

32 Diclorometano

321 Denominagao quimica dicloreto de metileno

322 Formula molecular CH2CC2

323 Usos removedor de tintas solvente Para acetato de celulose so
vente de extragao fluido desengraxante a de limpeza
324 Peso molecular 8498

325 Dados fisicos

Ponto de fusao 974C

Ponto de ebuligaao 4014C
indice de ref rag ao a 204C 14244
Densidade a 1440 1335 g Cm
Coloraqao incolor

Odor penetrante similar ao titer
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Solubilidade ligeiramente soluvel em agua Facilmente soluvel
em alcool a eter

326 Inflamabilidade

Ponto de fulgor nao tem
Temperatura de igniqao 556CC
Limite de inflamabilidade 12 19 7 vol
Pressao do vapor 440 min 25C
Densidade do vapor 29 g Cm
Outras caracteristicas o vapor nao e inflamavel e nem explosive

quando misturado com o at Entretanto forma misturas vaporar inflami
veis em temperaturas em torno de 1009C on superiores

327 Toxicidade

Concentragao de exposigao diaria sem manifestagao de efeitos adve
sos 400 ppm

Menor concentragao toxica publicada para manifestaq ao de efeitos
toxicos no sistema nervoso central 500 ppm ano inalagao

Menor concentragao toxica publicada para manifestagao de efeitos
toxicos no sangue 500 ppm8 h inalagao

Menor dose letal publicada por aplicagao oral em cachorros 3000 mghg
Menor dose letal publicada por aplicagao intravenosa em cachorros

2000 mg hg
Menor dose letal publicada por aplicagao subeutanea em coelhos

2700 mg hg
Sintomas irritagao dos olhos e aparelho respiratorio dor de ca

bega tontura e letargia nauscas vomito anemia inflamaqao da pele
queimaduras e inconsciencia

328 Manuseio e armazenamento

Armazenar em um local fresco seco e bem ventilado longe de qual
quer area onde a presenga de fogo possa ocorrer Recomenda se a utiliza
qao de oculos de proteqao mascaras de respiraqao e roupas deprotegao co
feccionadas de borracha

329 Medidas de tratamento

a Prevengao melhoria das condigoes de trabalho evitar a exposi
qao dos individuos portadores de doengas da pele sangue e sistema nervo
so central Exames fisicos anuais dos individuos expostos

b Tratamento terapeutico lavar as areas contaminadas com agua e
sabao Lavar os olhos com agua Pratamento usual para queimaduras Quando
ingerido proceder a lavagem gastrica seguida por purgagao Salina

C Precaugao contra fogo emite fumagas altamente toxicas e irri
tantes quando queima Utilizar agua para manter frios os recipientes ex
postos ao fogo bem como para limpar derramamentos para evitar exposigoes
adicionais

d Disposiqao e tratamento dos residuos enterrar em aterros sani

tarios

33 llexano normal

331 Denominaqao quimica n hexano

332 Formula molecular CtH7p

333 Usos solvente de extraqao de oleos comestiveis e gorduras dilu
ente confecgao de termometros de baixa temperatura
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334 Peso molecular 8617

335 Dados fisicos

Ponto de fusao 9539C
Ponto de ebuligao 69QC

Indite de refraqao a 209C 1 375

Densidade a 204C 0659 g cm
Coloragao incolor

Odor particular
Solubilidade solovel em alcool

gua

336 Inflamabilidade

acetona a titer Insoluvel em a

Ponto de fulgor 30QC vaso fechado
Temperatura de igniqao 2604C

Limite de inflamabilidade 125690 7 vol

337 Toxicidade

Concentraqao de exposigao diaria sem manifestagao de efeitos adve
sos 500 ppm

Menor dose publicada para manifestagao de efeitos toxicos
no sistema nervoso central 1400 ppm

338 Sintomas

Irritagao dos bronquios polineurites dificuldades no caminhar
dormencia das extremidades paralisia motora
339 Manuseio e armazenamento

Manter os frascos fechados e em lugares bem ventilados frescos e
escuros longe de qualquer possivel fonte de ignigao Inspecionar frequen
temente a existencia de vazamentos Recomenda se a utilizaqao de luvas de
borracha protetores faciais e mascaras apropriadas

3310 Medidas de tratamento

a Precaugao contra fogo utilizar extintores de po seco espu
ma ou CO A agua pode ser ineficaz Como um agente extintor mas pode ser
utilizada para manter frias as superficies dos recipientes expostas ao fo
go

b Medidas a serem tomadas no caso de derramamentos absorver com

papel proceder a evaporagao do solvente queimando a seguir 6 papel

c Disposigao e tratamento dos residuos pulverizaqao em uma cal
deira A incineragao sera mais facilmente executada pela mistura com um
outro solvente mais inflamavel Solugoes aquosas dilufdas podem ser des
cartadas atravs do dreno

34 Tricloroetileno

341 Denomina5ao quimica tricleno112tricloroetileno tricloreto de
etileno

342 Formula molecular C21fCt3

343 Usos muito utilizado no passado como auestCsico geral Na indos
tria suas propriedades de solvente de baixo ponto do i nflamauilidade e

nao explosivo o classificam como um excelcnte substituto para o titer de
petroleo e o titer etilico associado ao fato de ser extremamente economi
co Por ser quase que exclusivamente um agente nourotoxico encontra na in
dostria um emprego disseminado como substituto do tetracloretodo carbono
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Outras utilizagoes agente dosengordurante e desengraxante solvente de

lacas vernizes tintas e materiaprima para obtengao de diversas sinte
ses solvente para extragao de oleos a graxas liquido refrigerante e de
troca termica limpeza c secagem de pegas eletronicas limpeza a seco e
industria textil em geral

344 Peso molecular 13140

345 Dados fisicos

Ponto de fusao 739C

Ponto de ebuligaao 867tC
Ponto de solidificagao 839C

Pressao do vapor 70 torr a 259C

fndice de refraSao a 259C 145560
Densidade a 209C 14649 g Cnt
Coloragao incolor

Odor similar ao cloroformio
Solubilidade ligeiramente soluvel em agua porim miscivel com a

maioria dos solventes organicos Infinitamente soluvel em eter e alcool

346 Outras caracteristicas

Nao ataca os metais comuns mesmo na presenga de umidadeDecompoe
se lentamente pela luz na presenga de umidade produzindo HU Quaudo em
contacto com superficies aquecidas da origem ao fosfogenio

347 Toxicidade

0 limite de tolerancia no ambiente de trabalho e de 78 ppm ou
420 mg tit Portaria 321478 NR15 Anexo 11 Uma estimativa da possivel
dose letal por ingestao para o homem e de 5 m2

Concentragao de exposigao diaria sem manifestagao de efeitos adve
SOS 100 ppm

Menor concentragao toxica publicada 110 ppm 8 h inalagao
Menor dose toxica publicada para manifestagao de efeitos toxicos

no sistema nervoso central 160 ppm 83 min inalagao
Menor concentragao letal publicada 3000 ppm 10 min inalagao
Dose letal50 por aplicagao oral para ratos 4920 mg kg
Menor concentragao letal publicada por inalagao para ratos 8000 ppm

4h

Dose letal50 por aplicagao intravenosa em ratos 34 ntg kg
Menor concentragao letal publicada por ingestao oral em cachorros

5860 mg kg
Menor concentragao letal publicada por aplicagao intravenosa em c

chorros 150 mg Izg
Menor concentragao letal publicada por aplicagao subcutanea em co

Thos 1800 mg kg
Limite de tolerancia biologico acido tricloroacetico na urina me

nor que 20 ppm significa exposigao acima de 50 ppm Parece existir uma r
lagao de 13 entre esses dois parametros

a Toxocinetica do acordo coin FERIEIRA MIDIO 1982 o triclo
roetileno e rapidamente absorvido pelos pulmoes atraves da inalagao de
seus vaporer e alem disso a via dirmica nao apresenta barreira para sua
absorgao que se realiza eficientemente Sua discribuigao polo organismo
ocorre de mancira heterogenea tendo cm vista o fato do tecido adiposo a
cumular o proprio composto ou algum dos seus produtos do biotransformagao
fazendo com que sua meia vida biologica seja giande Calculaise que para
qualquer das vial de absorgao a quantidade oliminada nas 24 horas que se
seguem a exposigao nio atinja mais do que um tcrgo do total absorvido Qua
tidades despreziveis do compostoinalterado podem ser encontradas no at
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expiradoevidenciando dessa forma um eficiente processo de biotrausforma
gao Os produtos de biotransformagao mais abundantes em individuos expos
tos ao tricloroetileno sao respectivamente o tricloroetanol e o acido tri
cloroacetico tendo o cloral hidratado como intermediario Tal aspecto po
de set bem evidenciado em animais de laboratorio a individuosocupacional
mente expostos nos quais a concentragao de tricloroetanol na urina era
cerca de 7 vezes maior que a concentragao do acido tricloroacetico Ambos
os produtos sofrem reag ao sintetica conjugando se efetivamente com o aci
do glicuronico com consequente formagao da glicuronida correspondente A
excregao urinaria desses produtos aumenta gradualmente durantg exposigoes
repetidas Estudos efetuados em individuos expostos ocupacionalmente ao

tricloroetileno mostram que a excregao urinaria do tricloroetanol e pro
porcional a concentragao do tricloroetileno presente na atmosfera do am
biente de trabalho constituindo assim um parametro util para o estabe
lecimento de um limite de tolerancia biologico Ja o acido tricloroaceti
co mostrou ter a mesma utilidade somente para concentragoes de vapores de
50 ppm

b Toxodinamica exposigoes agudas ao tricloroetileno produem d
pressao do sistema nervoso central nao ocorrendo entretanto anormalida
des anatomopatologicas Para concentragoes de ate 3000 ppm dyrante 6 me
ses de exposigao diaria animais de experimentagao apresentaram um aumen
to de peso do figado e dos rins Concentragoes de 200 ppm pars o mesmo pe
riodo de exposigao nao revelaram alteragao nostecidos normalmente afeta
dos pelos demais solventes Mesmo em casos de intoxicagoes letais huma

nas o exame anatomopatologico nao permitiu revelar tais alteragooesAmor
to pode ser evidenciada como devida a uma arritmia cardiaca FERREIRA A
DIO 1982

Exposi es cronicas prolongadas ao tricloroetileno podem provocar
uma degeneragao progressiva das celulas nervosas principalmerite as do ce
rebelo 0 contato prolongado com o tricloroetileno atraves da pele pode
causar efeitos locais tais como dermatites eczemas de contato e ate me
mo queimaduras

348 Sintomas

a Inalagao irritagao do nariz e garganta incremento na tam res
piratoria bronquite edema pulmonar falta de apetite nauseas vomitos
dor de cabega ictericia irritabilidade disturbio do sono incoordena
gao tremores convulsoes atrofia otica

b Ingestao queimadura da boca e da garganta nauseas vowitosdo
res abdominais dor de cabega tontura colapso circulatorio lnconscien
cia convulsoes tremores paralisia parcial

c Local conjuntivites inflamagao da pele neuronose apos uma
prolongada exposigao local

d Intoxicagao aguda disturbios da visao confusao mental aluci
nagoes fadiga nauseas vomitos narcose coma

e Intoxicagao cronica degenerescencia nervosa progressiva da
nos a nervos cranianos perda das sensagoes gustativas danos ao nervo o
tico fadiga cefalcias e vertigens nauseas vomitos anorexia intole

rancia ao etanol perda da libido insonia perda da memoria

349 Manuseio a armazenamento

Guarder em lugares frios bem ventilados longe da luz direta do
sol Usar oculos mascaras luvas de polivinila guardap6 e botas

3410 Medidas de tratamento

a Diagnostico laboratorial determinagao de teores de tricloroe



tileno no sangue e de acido tricloroacetico e Lricloroetanol na urina

b Tratamento terapeutico exames fisicos anuais do pessoal expos
to com especial atengao ao sistema nervoso figado a rins Evitar a expo
sig ao de pessoas com doengas do sistema nervoso central pulmoes figado e
rins Lavar as areas contaminadas com agua e sabao Lavar os olhos com a
gua Em caso de ingestao proceder a lavagem gastrica seguida de purgative
salino Oxigenoterapia e aplicagao de solugao de glicose a 57 em solugao
Salina endovenosamente quando necessarios Nao deve ser administrado adz
nalina a epinefrina

c Medidas a serem tomadas no caso de derramamentos absorver com

papel proceder a evaporagao do solvente a queimar o papel

d Disposigao a tratamento dos residuos purificagao por destila
gao com posterior retorno ao recipiente de armazenamento

35 Alcool etilico

351 Denominagao quimica etanol

352 Formula molecular C

353 Usos industria de bebidas solvente organico meio de extragao

sinteses organicas confecgao de detergentes produtos farmaceuticos ex
plosivos cosmeticos e combustiveis

354 Peso molecular 4607

355 Dados fisicos

Ponto de congelamento 11734C
Ponto de ebuligao 785QC
fndice de refragao a 254C 13596
Densidade a 1564C 030 g em
Coloragao incolor

Odor agradavel
Solubilidade miscivel com agua

mio a acetona

356 Inflamabilidade

alcool metilico eter clorofor

Ponto de fulgor 1224C vaso fechado
7584C vaso aberto

Temperatura de ignigao 426QC
Densidade do vapor 159 g CIn
Limite de inflamabilidade 33 19 vol

357 Toxicidade

Concentragao de exposigao diaria sera manifestagao de efeitos adveg
sos 1000 ppm

Menor dose letal publicada para manifestagao de efeitos toxicos no
sistema nervoso central 1400 mg hg inalagao

Plenor dose toxica publicada para manifestagao de efeitos toxicos
50 mg hg oral

Menor dose letal publicada por aplicagao intraperitoneal em rates
1225 mg hg

Menor dose letal publicada por aplicagao oral em ratos 220 mg kg
Menor dose letal publicada por aplicagao subcutanea em ratos

4000 mgIg
Menor close letal publicada por aplicagao intraperitoneal em cachor

ros 3000 mg hg
Menor close letal publicada por aplicagao oral em cachorros6000 mgAzg
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Menor dose letal publicada par aplicagao oral em coelhos 9500 mjr kg
Menor dose letal publicada par aplicagao intravenosa em coelhos

5000 mglkg

358 Sintomas

Irritagao dos olhos a sistema respiratorio dor de cabega tontu

ra sonolencia confusao mental fadiga anorexia nauseas tremores a na
case

359 Manuseio a armazenamento

Proteger as recipientes contra danos fisicos Para granges quanti
dades sugerese o armazenamento em tanques as quais prefergncialmente
deverao estar situados abaixo do nivel do solo Pequenas quantidades po
dem ser armazenadas externamente ou internamente ao predio nos recipien
tes originais Em caso de armazenamento interno utilizar uma Sala fres
ca a bem ventilada a longe de qualquer possivel fonte de ignigao Todas
as precaugoes para a eliminagao da eletricidade estatica devein ser toma
das Nao armazenar juntamente cam percloratos peroxidos acido cromico e
icido nitrico Para o manuseio recomendase a utilizagao de oculos de se
guranga luvas e botas de borracha bem como mascaras apropriadas

3510 Medidas de tratamento

a Prevangao exames fisicos periodicos dos individuo expostos
cam especial atengao aos sinais de irritagao cronica das membranas da mu
cosa a alcoolismo cronico

b Tratamento terapeutico lavar as olhos com agua Quando inge
rido proceder a lavagem gastrica seguida par purgagao salina

C Precaugao contra fogo utilizar extintores de po seco espuma
ou CO Borrifos de agua podem ser ineficazes como agente extintor mas
podem ser utilizadas Para manter frias as superficies dos recipientes ex
postas ao fogo

d Medidas a serem tomadas no caso de derramamentos absorver cam
papel proceder a evaporagao do solvente a queimar o papel

e Disposigao a tratamento dos residuos pulverizar em uma cal
deira A incineragao sera mais facilmente executada pela mistura cam um

solvente mais inflamavel Quando em baixa concentragao descarfa lo atra
ves do dreno

36 fter etilico

361 Denominagao quimica etoxi etano

362 Formula molecular C4H

363 Peso molecular 7412

364 Dados fisicos

Ponto de fusao 11634C
Ponto de ebuligao 3464C
Densidade a 2WC 0708 gCm
Coloragao incolor

Odor particular
Solubilidade ligeiramente soluvel em aguaporem completamente s

luvel em alcool

365 Demais caracteristicas e informagoes

Dados nao encontrados na literatura especializada
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37 Toluene

371 Denominaqao quimica toluol metilbenzeno fenilmetano metacida

372 Formula molecular C7Ha

373 Usos materiaprima para explosivos corantes benzeno a outros co
postos organicos solvente

374 Peso molecular 9213

375 Dados fisicos

Ponto de fusao 95QC

Ponto de ebuligao 11064C
fndice de refragao a 244C 14893
Densidade a 204C 0866 gCm
Coloragao incolor

Solubilidade insoluvel em agua Miscivel
eter acetona acido acetico glacial dissulfeto

376 lnflamabilidade

com alcool cloroformio
de carbono

Ponto de fulgor 449C vaso fechado
Temperatura de ignigao 5364C

Limite de inflamabilidade 1467 7 volume
Densidade do vapor 314 g 1Cn1 os vapores podem percorrer uma dis

tancia consideravel ate uma fonte de ignigao

377 Toxicidade

Concentragao de exposigao diaria sem manifestagao de efeitos adver
sos 200 ppm

Dose letal DL50 por aplicagao oral em ratos 3000 mgkg
Menor concentragao letal publicada por inalagao para ratos 4000 ppm

4h

Menor dose toxica publicada por aplicagao intraperitoneal em ratos
800 mg hg

Dose letal DLso por aplicagao intraperitoneal em ratos 1640 mg kg

Sintomas dormatites brnnquite anorexia nauseas vomitos fadi
ga fraqueza dor de cabega tontura incoordenagao irritabilidade narco
se conjuntivite queimaduras da cornea

378 Manuseio a armazenamento

Proteger os recipientes Contra danos fisicossendo preferivel o arm
zenamento externo Em caso contrario a saia dove estar preparada para jo
recebimento de liquidos inflamaveis Recomenda se a utilizaqao de oculos
de protegao mascaras de respiragaao e luvas de borracha

379 Medidas de tratamento

Prevengao exames fisicos anuais dos individuos expostos com espe
cial atengao para os olhos a sistema nervoso incluindo uma contagem san
gUinea completa Afastar da exposigao individuos portadores do doengas do
sistema nervoso central a figado

Tratamento terapeutico lavar os olhos com agua Lavar as areas con
taminadas com agua a sabao Remover imediatamente o individuo exposto e man
tolo quieto a aquecido

Precauqao contra fogo utilizar agua ou extintores de dioxido de
carbono ou espuma

Disposigao a tratamento dos residuos se concentrado incinerar

Quando em solugoes aquosas diluidas descarta lo atraves de drenos para
posterior tratamento
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4 Material a metodos

41 Material

0 material utilizado constituise inicialmente de discos de 2 a

3 cm de espessura correspondentes as madeiras de EucaYgptub Sp com idade
de 8 anos e proveniente de plantios da RIOCELL Acacia 6p com idade de 75
anos e proveniente de plantios da TANAC SA INDIISTRIA DE TANINO e Pinus
6p de idade desconhecida e amostrada nas dependencias da Riocell Os dis
cos foram primeiramente transformados em cavacos e a seguir em serragem
por intermedio da utilizagao de um moinho tipo Wiley classificandose a

seguir a serragem obtida para a separagao da fragao 4060

42 Metodo

Para a realizagao do presente estudo foi efetuada uma serie de

tratamentos sendo cada qual caracterizado pela utilizagao de solventes or
ganicos em forma isolada on em mistura com outros solventes de conhecida
eficiencia extrativa A selegao dos solventes foi efetuada levaudose em
consideragao informagoes relativas a sua disponibilidade facilidade de a
quisigao manuseio e prego associada as suas caracteristicas toxicologi
cas caracteristicas essas obtidas em literaturas especializadas e inclui
das nesse estudo

Os testes efetuados para a etapa inicial de remogao dos extrati
vos encontramse relacionados a seguir

Fxtragao com

alcool etilicobenzeno 12 per 7 horas Procedimento padrao
alcool etilico benzeno 12 por 7 horas seguido por extragao

com diclorometano per 4 horas Teste 1
alcool etilico per 7 horas seguido por extragao com diclorom

tano por 4 horas Teste 2

alcool etilico diclorometano 11 por 7 horas Teste 3
diclorometano por 7 horns Teste 4
alcool etilico hexano normal por 7 horas Teste 5
alcool etilico per 11 horas Teste 6
alcool etilico por 7 horas Teste 7
hexano normal por 7 horas Teste 8
tricloroetileno por 7 horas Teste 9
eter etilico per 7 horas Teste 10
alcool etilico tolueno 12 por 7 horas Teste 11

Em adigao foram efetuados testes pela utilizagao isolada de to
luol e xilol mas os resultados obtidos demonstraram a baixa eficiencia de
extragao a qual associada a sua dificil evaporagao quando do procedimento
de recuperagao foram naao considerados razao pela qual nao estao apresen
tados As extragoes foram conduzidas pela utilizagao de um aparelho extra
tor Soxhlet completo utilizandose o equivalente a 5 g se por determina
gao Para a obtengao de material livre de extrativos operagao necessa
ria Para as determinagoes do teor de lignina e de holocelulose a excegao
dos testes efetuados pela utilizagao de alcool etilico pelos inCervalos de
tempo de 7 horas e 11 horas todos os demais apresentaram uma extragao ad
cional com alcool etilico por 4 horas Para adequagao ao procedimento ABCP
M668

Para todas as determinagoes efetuadas proccdeuse a seguir a de
terminagoes dos respectivos desvios petcentuais relativos ao procedimento
padrao a fim de propiciar comparagoes entre os diversos tratamentos Os

resultados medios relatives a determinagoes em triplicata para teor de ex
trativos lignina e holocelulose bem como os desvios percentuais relati
vos ao procedimento padrao para as madeiras de EucaCJptuh sp Acacia by e
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Piru16 ep estao respecLivamente apresentados non Quadros 1 2 e 3 A titu
to de uma melhor visual izaSiio dos resultados obtidos nas Figuras 1 2 e
3 estao apresentados os respectivos histogramas para teor de extrativos
tear de lignina e de holocelulose Para as madeiras de Eucaeypttte 6p Aca
cia 6p e P6110 ep nos diferentes traLamentos estudados

QUADRO I Valores medios pars teor de extrativos e respectivos desvios
percentuais relativos ao procedimento padrao

ESPIES

PROCFDIMENTO

Eucn2yp ap Acacia 5P Pail

Valor

3p

UcsviValor Desvio Valor Desvio

Alcoolbenzeno 12 7 horas 147 000 214 000 121 000
procedimento padrao

Alcool benzeno 12 7 horns
149 136 218 187 127 496

4 horas coindiclorometano

Alcool 7 horas 4 horas
170 1565 240 1215 123 165

cum diclorometano

Alcooldiclorometano 11
081 4490 148 3084 102 1570

7 horas

Diclorometano 7 horas 043 7075 043 7991 075 3801

Alcool hexano 12 7 horas 080 4558 179 1636 106 1240

Alcool etilico 11 horas 179 2177 244 1402 133 992

Alcool etilico 7 horas 169 1497 238 1122 118 247

Hexano normal 7 horas 034 7687 028 8692 056 5372

Tricloroetileno 7 horas 050 6599 055 7430 083 3140

@ter etilico 7 horas 023 8435 023 8925 061 4959

Alcool tolueno 12 7 horas 157 680 210 187 125 331
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QUADRO II Valores medios para teor de lignina a respectivos desvios per
centuais a relativos ao procedimento padrao

ESPECIES

PROCEDIMENTO

Eucatyptus asp Acacia sp Pinus 6p
Valor Desvio Valor Desvio Valor Desvio

Alcoolbenzeno 12 horas 2519 000 1973 000 3062 000
procedimento padrao

Alcool benzeno 12 7 horas

Alcool benzeno 12 7 horas
2611 365 1972 005 3081 062

4 horas com diclorometano

Alcool 7 horas 4 horas

Alcool 7 horas 4 horas
2472 187 1923 253 2994 222

com diclorometano

Alcool diclorometano 11

Alcool diclorometano 11
2513 024 1973 000 3073 036

7 horas

Diclorometano 7 horas 7201 268 7713 294 6629

Diclorometano 7 horas 2522 012 1990 086 3104 137

Alcool hexano 12 7 horas 2469 198 1935 193 3049 042

Alcool etilico 11 horas 2456 250 1927 233 3054 026

Alcool etilico 7 horas 2477 167 1947 132 3069 023

11exano normal 7 horas 2538 075 2043 355 3125 205

Tricloroetileno 7 horas 2499 079 2021 243 3079 056

Eter etilico 7 horas 2466 210 1945 142 3062 000

Alcool tolueno 12 7 horas 2531 048 1968 025 3036 085

QUADRO III Valores medios para teor de holocelulose a respectivos des
vios percentuais relativos ao procedimento padrao

ESPECIES
PROCEDIMENTO

Eucaeyptus sp Acacia sp Pinws sp
Valor Desvio Valor Desvio Valor Desvio

Alcool benzeno 12 7 horas
procedimento padrao 7399 000 7947 000 6849 000

Alcool benzeno 12 7 horas
4 horas com diclorometano 7340 080 7960 016 6865 023

Alcool 7 horas 4 horas
com diclorometano 7188 285 7728 276 6646 296

Alcool diclorometano 11
7 horas 7386 018 7931 020 6836 019

Diclorometano 7 horas 7201 268 7713 294 6629 321

Alcool hexano 12 7 horas 7155 330 7686 328 6595 371

Alcool etilico 11 horas 7453 073 7693 320 6835 020

Alcool etilico 7 horas 7150 337 7639 388 6537 456

Hexano normal 7 horas 7389 014 7880 084 6800 072

Tricloroetileno 7 horas 7288 150 7763 232 6792 083

Eter etilico 7 horas 7258 191 7770 223 6659 277

Alcool tolueno 12 7 horas 7432 045 7997 063 6939 131
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5 Discussao dos resultados

Resultados bastante distintos foram observados quarto a solubi

lizagao parcial das madeiras de Eucafyptuh 6p Acacia 6p e Piviu5 6p pe
los diferentes tratamentos utilizados Conforme pode ser observado polo
Quadro I nao foi possivel a selegao de um tratamento dentre as estuda
dos para substituir integralmente a determinagao do teor de extrativos
em alcool benzeno 12 De uma maneira geral todos as resultados obtidos
para as tres especies de madeiras estudadas encontramse dentro da faixa
do esperado sendo que as pequenas discrepancias podem ser atribuidas Co
mo devidas a propria variagao natural da serragem utilizada bem coma ao
experimento em si A analise do Quadro 1 nos revela que as diferentes sol
ventes utilizados em forma isolada on em misturas apresentaram distin
tas eficiencias de extragao levandose em consideragao condigoes identi
cas de teste Esta maior ou menor seletividade na extracao pode estar as
sociada a distinta composigau quimica dos extrativos das madeiras utiliza
das bem coma cam a sua localizagao De uma maneira geral para um mesmo
tratamento menores dispersoes relativas ao procedimento padrao foram ob
servadas para a madeira de PiPILL6 4P o que reforga a ideia de que a natu
reza quimica do extrativo associada a sua localizagao apresenta funda
mental importancia quando do processo de extragao

Para a madeira de Eucaiyptub 6P menores valores para extrati
vos foram obtidos quando da utilizagao isolada de eter etilico 84357

seguida par hexano normal 76877 diclorometano 70757 e tricloroe
tileno 65997 Para a madeira de Acacia 6p a mesma sequencia de sele
tividade de extracao foi observada embora as desvios percentuais em rela
gao ao procedimento padrao sejam mais elevados Tal fato pode ser explica
do levandose em consideragao o maior teor de extrativos existentes na a
mostra original Para a madeira de Pinu5 6p menores teores de extrativos
foram obtidos quando da extracao par hexano normal 53727 titer etili
co 49597 diclorometano 38017 e tricloroetileno 31407Para as

tres especies analisadas as tratamentos que mais se aproximaram ao proce
dimento padrao foram as devidos a utilizagao da mistura alcoolbenzenol2
polo intervalo de 7 horas seguida pela extragao cam diclorometano pelo
intervalo de tempo de 4 horas e mistura alcool tolueno 12 pelo interva
lo de 7 horas A ligeira superioridade dos valores quando da utilizagao
da mistura alcoolbenzeno 12 seguida pela extracao adi cional cam dicloro
metano mais notadamente para a madeira de Pinu5 6p pode ser atribuida a
agao adicional de extracao pelo diclorometano Embora este procedimento
tenha fornecido valores bastante proximos aos fornecidos pelo procedimen
to padrao nao apresenta consequencias praticas imediatas pois objetiva
se a eliminagao do benzeno nos procedimentos de extragao

A analise dos dados nos revela que de uma maneira geral desvios
percentuais muito distintos sao obtidos quando da eliminagao do benzeno

do procedimento padrao Observase que o tratamento efetuado somente cam
alcool etilico pelo intervalo de 11 horas forneceu as mais elevados des
vios percentuais positivos relativos ao procedimento padrao Valores bas
tante significativos foram obtidos pela utilizagao da extracao isolada
cam alcool etilico pelo intervalo de tempo de 7 horas e pela utilizagao
da extragao combinada coin alcool etilico polo intervalo de tempo de 7 Bo
ras seguida par diclorometano par 4 horas Os dois ultimos procedimentos
citados sao particularmentc importantes para as madeiras de EueakypbS 6p
e Acacia 6p nao apresentando maiores cficiencias de extragao para a ma
deira de PiauS Sp Para a madeira de NJIUS SP o tratamento efetuado pcla
utilizagao isolada do alcool etilico por 7 horas forneceu valores inferio
Yes aos fornecidos polo procedimento padrao em oposto ao verificado para
as madeiras de EucafyptuS 6p e Acacia 6p
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Para as madeiras de Eucalyptus tip e Acaefa hp o tratamento que
se revelou potencial relativamente ao procedimento padrao foi o efetuado
pela utilizagao da mistura alcool tolueno 12 polo intervalo de 7 horas
embora desvios percentuais mais elevados fossem verificados pela madeira
de EucaQyptws hp Ja para a madeira de Pinup bp em adiqao ao referido
procedimento outros tratamentos se revelaram potenciais destacando se
os efetuados pela extraqao com alcool etilico por 7 horns scguido por

uma extragao adicional com diclorometano por 4 horas 1657 e o proce
dimento conduzido pela extragao isolada com alcool etilico por 7 horas
2477

A analise do Quadro II relativo a determinaqao do teor de ligni
na em amostras supostamente livres de extrativos nos revela que apos a
extragao adicional com alcool etilico por 4 horas excegao feita para os
tratamentos efetuados pela utilizagao isolada de alcool etilico resulta
dos bastante promissores sao obtidos Para a madeira de Eucaeyptus ap os
procedimentos que se revelaram potenciais embora estimando inferiormen
te foram os seguintes alcool diclorometano 11 por 7 horas 0247tr
cloroetileno por 7 horas 079 alcool etilico por 7 horasseguido por
extragao com diclorometano por 4 horas 1877 alcool hexano 12 por 7
horas 1987 e titer etilico por 7 horas 2107 Tratamentos que forne
ceram estimativas superiores quando comparados ao procedimento padrao fo
ram os realizados pela utilizagao isolada do diclorometano por 7 horas
0127 mistura alcool tolueno 12 por 7 horas 0487 e do hexano nor

mal por 7 horas 0757 0 tratamento efetuado pela utilizagao da mistu
ra alcool benzeno 1 2 por 7 horas seguido por uma extragao com diclorome
tano por 4 horas forneceu os maiores desvios em relagao ao procedimento
padrao possivelmente explicados pela remogao de carboidratos de baixo pe
so molecular removidos pela mistura alcool benzeno 12 Afora esse incon
veniente a sua utilizagao nao e recomendada tendo em vista o objetivo
principal do estudo que e a substituigao do benzeno nos procedimentos de
extragao

Ja para a madeira de Acacia bp o procedimento efetuado pela u
tilizagao da mistura alcooldiclorometano 11 forneceu resultados KOK
cos aos fornecidos pelo procedimento padrao Demais tratamentos que se re
velaram potenciais foram os conduzidos pela utilizagao isolada de diclo
romctano 0867 e tricloroetileno 243 para estimativas superiores
e mistura alcool tolueno 12 por 7 horas 0257 alcool etilico por 7
horas 1327 her etilico 1427 alcool hexano 12 193 e Lco
ol etilico por 11 horas 2337 para estimativas inferiores Desvios
mais acentuados foram observados quando da utilizagao isolada de hexano
normal 3557

Diferengas percentuais bastante pequenas foram obtidas para a
madeira de PinUb AP observanoose inclusive uma superioridade dos trata
mentos em fornecerem estimativas superiores para o toot de lignina da a
mostra Resultados identicos aos fornecidos pelo procedimento padrao fo
ram obtidos quando da utilizagao de titer etilico ao passo que a utiliza
gao de alcool etilico polo periodo de extraqao de 7 horas e 11 horas tam
bem forneceu resultados bastante bons com desvios percentuais relativos
ao procedimento padrao respectivamente de 0237 e 0267 Outros testes
que se revelaram potenciais foram os efetuados pela utilizagao de alcool
diclorometano 11 0367 tricloroetileno 056 e diclorometano

1377 para estimativas superiores e alcool hexano 12 0427 c al
cool tolueno 12 0857 porn estimativas inferiores Os di stintos valo
res obtidos para as tres espccics de madeira estudadas considerando se

eondigoes identicas de teste possivelmente podem ser interpretados como
devidos a particular distribuigao de lignina no estrutura do material a
sociada a sua naturcza quimica Para a madeira do lucatyptus Sp a ligni
na esti localizada predominautemente ua lamela media Em oposto no verifi
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cado para as madeiras de folhosas a
contrase distribuida em uma extensao
lar

lignina da madeira de coniferas en
consideravel tambem na parede celu

Para a determinagao do teor de holocelulose os tratamentos efe
tuados para as ties especies de madeira utilizadas apresentaram uma ten
dencia de fornecercm estimativas inferiores quando comparados ao procedi
mento padrao excegoes feitas para as tratamentos realizados com alcool e
tilico par 11 horas para a madeira de Eucatyptus bp o tratamento efetua
do pela utilizagao da mistura alcool benzeno 12 par 7 horas seguido pe
la extragao com diclorometano par 4 horas para as madeiras de Aeaeia sp
e PYllL1 sp e o tratamento conduzido pela utilizagao da mistura alcool to
lueno 12 por 7 horas para as trey especies de madeira Para a madeira
de Eucatyptu6 5p o tratamento efetuado pela utilizagao de hexano normal
forneceu os menores desvios 0147 seguido polo tratamento com alcool
diclorometano 11 0187 Outros procedimentos que se revelaram poten
ciais foram as efetuados pela utilizagao de tricloroetileno 1507 e
ter etilico 1917 diclorometano 2687 e alcool etilico por 7 horas
seguido por extragao com diclorometano por 4 horas 2857 Para estima

tivas superiores destacamse os tratamentos efetuados pela utilizagao da
mistura alcool tolueno 12 per 7 horas 0457 e alcool etilico por 11 he
ras 0737

Para a madeira de Acacia sp os melhores resultados foram obti
dos pela extragao com a mistura alcooldiclorometano 11 0207 segui
do por hexano normal 0847 e alcool tolueno 12 0637 Demais tra
tamentos apresentaram potencialidade conforme pode ser observado pela a
nalise do Quadro I11sendo que maiores desvios foram obtidos quando da uti
lizagao de alcool etilico por 7 horas 3887 Observase que essa ten
dencia foi mantida para as ties especies analisadas

Menores desvios percentuais para a madeira de Pittus sp foram ob
tides quando da utilizagao do tratamento com alcool diclorometano 11

Outros tratamentos que se revelaram potenciais foram as coadu
zidos pela utilizagao de alcool etilico por 11 horas 0207 hexano no
mal 0727 tricloroetileno 0837 e alcool tolueno 12 1317

6 Conclusao

Relativamente a determinagao do teor de extrativos em alcoolbe
zeno 12 para as tres especies analisadas os tratamentos que apresenta
ram potencialidade para a substituigao do benzeno foram os devidos a uti
lizagao da mistura alcool tolueno 12 polo intervalo de 7 horas Para as
madeiras de Eueatyptus zp e Pinu6 sp observouse uma superioridade no

teor de extrativos quando comparados aos correspondentes obtidos polo pro
cedimento padrao Pm adigao para a madeira de PintO 5p demais ttatamen
tos que se revelaram potenciais foram os efetuados pela extragao com A
cool etilico por 7 horas seguida por extragao com diclorometano por 4 ho
ras 1657 e pela extragao apenas com alcool etilico per 7 herd
2477

Para a ctetenuinagao do tear de lignina e de holoceluiose resul
tados bastante proximos aos obtidos pelo procedimento padrao foram obti
dos quando da utilizagao do procedimento de extragao com al cool diclorome
tano 11 por 7 horas seguido por avagem extrativa com alcool etilico por
4 horas e extragao com diclorometano por 7 horas seguido per lavngem ex
trativa com alcool etilico per 4 horas e mistura alcool tolueno 12 por
7 horas seguido por lavagcm extrativa com alcool etilico per 4 horas Ou
tro aspecto de relevnte importancia referose as coneentragoes de exposi
gao diaria sem que haja manifcstagao de efeitos adversos Neste pareccr
0 alcool etilico e o diclorometano apresentam valores respectivamente de
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1000 ppm e 400 ppm em comparagao coin o benzeno cuja concentragao de expo
sigao diaria e de 10 ppm a um limite de tolerancia de 25 ppm 0 tolueno

nao exibe propriedades toxicologicas em concentragoes Lao elevadas comp
200 ppm para exposigoes continuas por periodos superiores a 2 anos ou 2000
ppm para curtos periodos de exposiSao nao ocorrendo alteragoes signifies
tivas na quantidade de globulos brancos vermelhos a plaquetas do sangue

Outros tratimentos que se revelaram potenciais foram os efetua
dos pela extragao com hexano normal a com tricloroetileno ambos seguidos
por lavagem extrativa com alcool etilico por 4 horas Estes solventes apre
sentam valores de concentracao de exposigao diaria sem que haja manifesta
gao de efeitos adversos respectivamente de 500 ppm e 100 ppm

Tendo em vista o reduzido numero de observagoes sugerimos que

tais procedimentos potenciais sejam testados em um maior numero de amos
tras a seus resultados comparados com os obtidos pelo procedimento padrao
efetuado pela extragao com alcool benzeno por 7 horas seguido por lavagem
extrativa com alcool etilico por 4 horas
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