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Em 1990, com o início do uso do metanol como combustível automotivo na
cidade de São Paulo, foram realizadas medições especiais de metanol, for
maIdeido, etanol e acetaldeído na atmosfera. Outros indicadores da qua-
lidade do ar como monóxido de carbono e ozônio, foram também observados
neste estudo uma vez que a mudança de combustível poderia afetá-los. 0
estudo permitiu as seguintes conclusões:

0 metanol foi detectado em 12,81 das amostras coletadas na estação Cer-
que ira Cesar, estação que sofre a maior influência de tráfego na Grande
São P&1.I0. Quando detectado, o metanol apresentou níveis de cerca de 10$
dos valores de referência da SAE.

Atualmente, as concentrações de formaldeído se apresentam com os mesmos
níveis de anos anteriores.

0 etanol se apresentou em níveis maiores que o metanol, mas sua toxicida
de ê menor. 0 mesmo se diga do acetaldeído, com níveis maiores que o for
maIdeído e toxicidade também mais baixa. Não são conhecidos padrões am-
bientais para etanol e acetaldeído.
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RESUMO (Continuação)

0 monõxido de carbono no inverno de 1990 se apresentou numa situação in-
termediária entre 1988 e 1989, nada levando a*crer que o uso específico
de metanol tenha alterado o o comportamento deste noluente.

O ozônio, no inverno de 1990, teve um comportamento aproximadamente i-
gual ao do mesmo período de 1988 e^l989. Ressalte-se que este poluente
se manifesta principalmente no período nrimavera-verão e portanto uma m£
lhor análise só poderá ser realizada anos os estudos que já estão em an-
damento.

ENDEREÇO: COMPANHIA DE .TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB
AV. PROF. FREDERICO HERMANN JUNIOR, 345 - ALTO DE PINHEIROS
CEP 05439 - SXO PAULO - SP
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1 - INTRODUÇÃO
O início do uso de metanol na tistura combustível para veículos movidos
a "álcool" trouxe preocupações quanto ã possível contaminação atmosféri
ca causada por este novo componente. A CÉTESB programou então um estudo
que viesse a quantificar não apenas o metanol atmosférico mas também ave
riguar as concentrações de formaldeído, um produto da queima parcial do
metanol. Tal estudo teve como objetivo principal a quantificação destes
poluentes potencialmente tóxicos e, nortanto o planejamento de amostra-
gem, assim como a interpretação dos dados, tiveram como preocupação bás_i
ca o significado higiênico dos níveis encontrados.
A decisão para o uso do metanol combustível foi efetuada de forma relati_
vãmente rápida, sendo que não se tinha disponível metodologia devidamen-
te testada para as medições do referido componente. 0 mesmo não se pode
dizer do formaldeído, substância importante na poluição causada por veí-
culos ̂ automotores movidos tanto a álcool como a gasolina. Neste caso já
possuíamos metodologia adequada, inclusive já tendo efetuado estudos an-
teriormente ( 1 ) .
Apesar do uso do etanol ter se iniciado há vários anos, devido a baixa
toxicidade deste componente não tinham sido efetuadas medições tanto de
etanol como de seu "parente" acetaldeído. Até por razões de metodologia,
no atual estudo foi possível pela primeira vez fazer uma quantificação
destes componentes na atmosfera.
Pretendeu-se a quantificação dos teores de poluentes em questão, em si-
tuações adversas â boa dispersão dos poluentes. Dessa forma, caso fossem
observadas baixas concentrações em períodos desfavoráveis, poder-se-ia in
ferir que em situações favoráveis os teores seriam de pouco significado
higiênico. Ao contrário, se altas concentrações fossem observadas, os
planos de amostragem deveriam ser refeitos para que se pudesse ter um
quadro mais amplo da situação.

2 - METODOLOGIA DE TRABALHO
2.1 - Métodos de coleta e análise
2.1.1 - Metanol e Etanol
0 método de coleta e análise do metanol e do etanol foi inicialmente o
da adsorção em silica gel, com posterior dessorçào em água e análise por
cromatografia em fase gasosa, método usualmente utilizado para a quanti-
ficação de ãlcoois em ambiente de trabalho. Logo no início do estudo,jpro
curou-se certificar a metodologia adotada e percebeu-se que em situações
de alta umidade relativa, a coleta não se dava de forma quantitativa. Al_
terou-se entãc a forma de coleta para borbulhamento direto em água. 0 no
vo procedimento foi adotado apenas após sua certificação com atmosferas
padrão.
2.1.2. Formaldeído e Acetaldeído
Naavaliação de aldeídos ( 2 ), a coleta foi feita em coluna tipo "SEP-PACKV
impregnadas com dinitro-fenilhidrazina, com cluição posterior com aceto-
nitrila seguida de análise por cromatografia de alta resolução.
2.2. Locais de amostragem
A escolha das estações se deu em função da facilidade de instalação de
equipamentos e principalmente da existência de alto volume de trafego no
local. Assim foram localizadas as estações medidoras em:
- Cerqueira Cesar - Av. Dr. Arnaldo n» 725

Faculdade de Saúde Pública da USP
- Moóca - Rua Bresser n* 2341

Administração Regional da Moóca
2.3 - Planejamento da amostragem
Seguindo-se sempre o critério de amostrar apenas em dias desfavoráveis a
dispersão de poluentes, foram excluídas amostragens em fins de semana e
dias chuvosos.
Utilizou-se em todas as. amostragens um amostrador tipo "Seqüencial" de
forma que pudessem ser obtidas amostras ininterruptas e seqüenciais a ca
da duas horas.
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3 - ANÁLISE DOS DADOS
Procura-se verificar nesta analise, se os níveis encontrados são preocu-
pantes em termos da saúde da população, objetivo primeiro deste trabalho.
Este esclarecimento inicial se faz importante pois outras analises pode-
riam ser efetuadas, por exemplo, objetivando-se verificar qual o papel
que os componentes em questão exercem no cíclo fotoquímico. Esta segunda
questão será abordada de forma menos detalhada em virtude da disponibili
dade dos dados. 0 presente estudo tem como importante característica a
criação de uma base de dados que permitirá que se acompanhe através do
tempo, a evolução do comportamento destes novos componentes atmosféricos.
3.1 - Níveis de referência
A literatura sobre níveis seguros de metanol e formaldeido é bastante e£
cassa. No que diz respeito ao metanol, tal fato provavelmente se expli-
que dado o seu quase inexistente uso como combustível em larga escala.
Em trabalho publicado pela SAE encontraram-se alguns níveis de referência
tanto para fõrmaldeído como para metanol que, se por um lado não podem
ser considerados padrões adotados por qualquer país, por outro servem co
mo referências básicas para comparação com os valores encontrados em São
Paulo. Uma cópia do quadro apresentado pela SAE é reproduzida no Quadro 1.
0 limite superior refere-se aos valores ocupacionais e por isso não pode
ser levado em conta em termos ambientais. 0 limite intermediário se apre
senta como "limite de preocupação ambiental". Valores menores que os do
limite inferior estão compreendidos na faixa onde não se tem evidências
de efeitos fisiológicos adversos. Não fica claro no artigo da SAE ( 2 ), a
quais tempos de exposição se referem tais níveis. Procurou-se então ado-
tar os critérios mais rígidos possíveis dentro das informações disponí-
veis, tomando como valores de comparação para metanol 3,44 ppm e para
fõrmaldeído 23 ppb, ambos para exposições de duas horas, que corresponde
ao tempo de coleta de nossas amostras.
No caso do etanol e acetaldeído, a literatura chega ainda a ser mais escas-
sa do que no caso do metanol e formaldeído. Isso provavelmente ocorre de
vido ao etanol ser usado como combustível em larga escala apenas no Bra-
sil, e também porque tanto o etanol como o acetaldeído são produtos bem
menos tóxicos que seus correspondentes metanol e formaldeído. Para se
ter uma idéia destas diferenças de toxicidade são apresentadas no Qua-
dro 2 os limites de tolerância (TLV) da ACGIH ( 4 )para tais componentes em
ambiente de trabalho.
3.2 - Metanol e Etanol
Durante todo o estudo raras vezes foi verificada a presença de metanol
na atmosfera em níveis superiores ao limite de detecção do método. 0 li-
mite de detecção (L.D.) no caso do metanol, é de 0,15 ppm, bastante ra-
zoável^visto que corresponde a valores cerca de 1/10 da referência da
SAE. Já para o etanol o L.D. é de 0.08 ppm.
Um resumo das principais observações do estudo é apresentado nos Qua-
dros 3 e 4.
METANOL: A análise dos dados resumidos mostra que o metanol se apresen-
tou apenas em 12,8% das amostras coletadas em Cerqueira Cesar e em momen
to algum foi detectado na Mooca. Os valores máximos observados de 0,47
ppm, são cerca de 101 da referência da SAE de 3,44 ppm. Portanto, nas pou
cas vezes que foi possível detectar o metanol em C. Cesar, sua presença
não parece ser motivo de preocupação â nível de saúde pública.
ETANOL: Ao contrário do metanol, o etanol foi detectado em ambas as esta
çoes, em 82,6S das amostras em C. Cesar e em 20,8% na Moõca, com máxi~
mos observados de respectivamente 2,26 ppm e 0,31 ppm. Considerando-se -
estes níveis e as diferenças de toxicidade entre etanol e metanol apre-
sentadas nos Quadros 3 e 4 não parece razoável que os valores de concen-
tração de etancl observados sejam motivos de preocupação em termos de
saúde pública.
3.3 - Formaldeído e Acetaldeído
Os aldeídos são compostos que requerem uma cuidadosa análise, visto esta
rem presentes na atmosfera não apenas por emissão direta mas também por
se formarem como produtos de reações fotoquímicas. 0 formaldeído tem si-
do estudado em várias partes do mundo, inclusive na CETESB, mesmo antes
de se utilizar o metanol como combustível automotivo. Isto ocorre devido



a sua potencial carcinogenicidade e tendo em vista que ele se forma na
atmosfera como produto da reação fotoquímica que envolve combustíveis
não queimados emitidos por veículos movidos por qualquer combustível. De£
sa forma nossa análise, ao contrário do metanol, não pode se restringir
a uma comparação com níveis de referência, mas também comparar as con-
centrações encontradas, após o início do uso do metanol, com concentra-
ções encontradas anteriormente.
Um resumo das principais observações do estudo de aldeídos é apresentado
nos quadros 5 e 6. Pode-se observar nos dois quadros que em todas as a-
mostras foram detectados tanto o formaldeído como o acetaldeído, na Moó-
ca assim como em Cerqueira Cesar.
FORMALPEÍDO: Considerando-se os níveis de referência da SAE para formal-
deido (Z3 ppb), verifica-se que em Cerqueira Cesar tais níveis são ul-
trapassados em 19,21 das amostras com um máximo de 41 ppb. Já na Moôca
os valores são mais baixos que a referência SAE (máximo observado de 17
ppb).
ACETALDETDO: Não encontrado um nível de referência ambiental para acetal_ .
deido, porem como se observa no Quadro 2, a toxicidade de acetaldeído em
ambiente de trabalho é considerada bem mais baixa que a de formaldeído.
Considerando-se os dados obtidos, verifica-se que se alguma preocupação
possa existir em termos de saüde pública, esta deve se dirigir antes ao
formaldeído que ao acetaldeído.

Teores de aldeídos mais altos em Cerqueira Cesar e mais baixos na Moóca
são absolutamente coerentes com os teores de metanol e etanol encontrados
em tais locais.
Sendo um dos objetivos deste estudo verificar quais alterações atmosféri
cas ocorreram com o início do uso do metanol, sempre lembrando-se que os
aldeídos se formam na atmosfera como produto de reações fotoquímicas.foi
também efetuada uma comparação entre os dados agora obtidos com os obti-
dos em 1986, sendo estes últimos apresentados de forma resumida no Qua-
dro 7. Dados obtidos em Congonhas em 1989 são apresentados no Quadro 7A.
Analisando-se os valores de formaldeído tabelados nos Quadros 5, 6, 7 e
7A, verifica-se que os teores observados na Moóca em 1990 estão na mes-
ma ordem de grandeza dos encontrados em 1986. Já os dados de Cerqueira
Cesar de 1990 se eqüivalem aos obtidos em Congonhas em 1989 e são meno-
res que os encontrados na Praça do Correio em 1986. Das observações aci-
ma pode-se concluir que na estação onde efetuaram-se medições antes e
após o uso do metanol (Moóca), não ocorreram alterações profundas em ter
mos de concentrações de formaldeído, o que sugere que o uso do metanol
nas condições em que ocorrem, não é fator de preocupação.
A estação Pça. do Correio não pode servir de base de dados de estação com
alta influência de tráfego pois profundas modificações ali ocorreram nos
dois últimos anos. Nesta área, ho^e é restrito o número de ruas _ onde
trafegam veículos de qualquer espécie. Utilizou-se então, a estação Cer-
queira Cesar como a que mais sofre influência de trânsito. Nesta última
observou-se que os níveis máximos são cerca de 501 menores dos então ob
servados no Correio.
Dessa forma, se for considerado o valor de referência da SAE de 23 ppb,
problemas de altas concentrações de formaldeído já ocorriam na atmosfera
de áreas de alto tráfego, mesmo antes da utilização do metanol/combustí-
vel. Tal observação pode não ser surpreendente pois de acordo com Lloyd
( 3 ), a reatividade fotoquímica do metanol, que levaria z formação de
formaldeído, é cerca de 801 menor que a da mistura emitida pela combus-
tão da gasolina. Isso leva a uma melhoria da qualidade do ar, pois parte
significativa do formaldeído atmosférico provem de reações fotoquímicas.
3.4 - Monóxido de carbono e Ozônio
Outros indicadores de qualidade do ar devem ser analisados neste^ estudo
uma vez que podem ter sido influenciados pela mudança de combustível.
Inicialmente verifica-se o comportamento do monóxido de carbono com a au
xílio do Quadro 8, que bem ilustra as dificuldades de interpretação dos
dados de qualidade do ar. Comparando-se apenas os anos de 1989 e_ 1990,
verifica-se que ocorreu um aumento tanto de ultrapassagem de padrão^como
das médias aritméticas das concentrações de monóxido de carbono no ulti-



mo ano. Tal comportamento é perfeitamente coerente com o fato de que com
afalta de "álcool" combustível, este deixou de ser utilizado na propor-
ção de 221 na mistura da gasolina, aumentando portanto as emissões de monóxido
de carbono. Tal argumento, no entanto, cai por terra quando se verifica tam
bem os dados de 1988. Em tal ano havia a'mistura de "álcool" ã gasolina,
com, conseqüente, menor emissão de monóxido de carbono e no entanto, foi
guando foram observados os maiores níveis de tal poluente, nestes três
últimos anos. £ importante frisar que outros fatores, que não apenas e-
missão, interferem na qualidade do ar, citando-se entre eles a intensida

de do uso dos veículos (que se altera também em função de crises econônú
cas) e aspectos meteorológicos. Obviamente uma análise fria dos dados de
qualidade do ar, nestas condições, indica apenas a que níveis de polui-
ção estáexposta a população e contribui apenas de forma qualitativa na
elucidação do impacto que o uso do metanol tem na qualidade. Dentro de
uma análise qualitativa pode-se afirmar que os níveis de monóxido de car
bono não foram substancialmente alterados como conseqüência do uso do me
tanol.
A análise do comportamento do ozônio ê efetuada com o auxílio do Quadro
9, que apresenta o resumo das observações dos três últimos anos. A si-
tuação neste caso é bastante similar ã do monóxido de carbono. Não ocor
reram variações na ordem de grandeza das concentrações de ozônio. Pode-
se concluir que o uso de metanol, ou mesmo outras alterações que tenham
ocorrido na composição dos combustíveis, não alteraram de forma substan-
cial ̂o comportamento médio do ozônio na atmosfera.
Convém ressaltar que os picos de ozônio ocorrem no período prinavera-ve-
rão, dados obviamente ainda não disponíveis uma vez que o programa de m£
tanol se iniciou em fevereiro de 1990. Dessa forma, uma melhor avaliação
do comportamento do poluente em questão está sendo efetuada no presente
momento e será concluída após o verão de 1991.
3.5 - Observações efetuadas em túnel
Um conjunto de medições foi efetuado no túnel 9 de Julho com o principal
objetivo de se verificar níveis de contaminantes em condições mais con-
troladas que na atmosfera. Obviamente em túneis, ocorre o chamado efeito
pistão que acarreta ventilação forçada pela passagem dos veículos. Os va
lores máximos obtidos são apresentados no Quadro 10, onde se verifica que,
dentro do túnel, os valores de metanol e etanol não são muito diferencia
dos dos encontrados na atmosfera. Já os valores de formaldeído e acetal-
deído se apresentam em níveis bem mais altos. Infelizmente os dados de
aldeídos e de álcoois foram coletados em dias diferentes devido a proble
mas operacionais. Dessa forma se torna difícil a interpretação deste fa-
to e a apresentação destes dados tem como finalidade única de documentar
as primeiras medições que servirão como base de dados para futuros estu-
dos mais detalhados.

4 - CONCLUSÕES
4.1 - Observação inicial
Neste trabalho por facilidade de escrita e leitura, referiu-se às compa-
rações de dados antes e depois da introdução do metanol, como um dos com
ponentes do combustível. Na realidade, a falta de "álcool" acarretou va-
rias alterações na composição dos combustíveis automotivos não só* com a
introdução de metanol, nas também com a redução de etanol e em alguns ca
sos o aumento de hidrocarbonetos aromáticos na composição da gasolina.
Portanto, para uma correta compreensão deste trabalho deve-se^ entender
que quando nos referimos ã introdução do metanol como combustível,. na
verdade estamos nos referindo ãs mudanças globais oue ocorreram na compo
sição dos combustíveis automotivos en< 1990. "~
4.2. Metanol
0 metanol se apresentou em apenas 12,81 do período estudado, em Cerquei-
ra Cesar, estação msdidora da CETESB que se apresenta como sendo a que
sofre a maior influência de tráfego na região da grande São Paulo. 0 va-
lor máximo observado foi de 0,42 ppm, valor cerca de 101 dos níveis "se-
guros" publicados pela SAE. Com base nas informações disponíveis, ̂ pode-
se concluir que o metanol não se apresentou como um problema de saúde pú
blica na região de São Paulo.
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4.3 - Formaldeído
O formaldeído se apresentou em 1990 em concentrações não superiores a de
•edições anteriormente realizadas eu São Paulo. Caso tais concentrações
seja» inadequadas à saúde humana, as ações de controle deve» se dirigir
COMO UM todo ao problema das emissões veiculares, pois o uso específico
do metanol não alterou fundamentalmente o quadro anterior.
4.4 - Nonõxido de Carbono
Os teores de monõxido de carbono se apresentaram em 1990 numa situação
intermediária entre os anos de 1988 e 1989. Ao contrário do ozônio e do
formaldeído o monõxido é um poluente prirário e portanto deve-se levar
em conta que o uso do metanol manteve as emissões dos veículos movidos a
álcopl nos mesmos níveis. Dessa forma pode-se concluir que o uso do meta
nol não trouxe alterações significativas na atmosfera no que tange ao OT.

4.5 - Ozônio
0 ozônio em 1990 também manteve-se nos mesmos níveis de 1988 e_1989 e
portanto torna-se difícil qualquer conclusão em termos da importância do.
metanol na participação da poluição deste poluente secundário.
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QUADRO 1 - NTVEIS DE REFERENCIA PUBLICADOS PELA SAE

METANOL
(PPM)

FORMALDEÍDO
(PPB)

LIMITE
INFERIOR

3.44

23

LIMITE
INTEKEDIARIO

38.2

120

LIMITE
SUPERIOR

198 .6

815

UADRO 2 - LIMITES DE TOLERÂNCIA EM AMBIENTES DE TRABALHO

METANOL ETANOL FORMALDElDO ACETALDElDO

TLV 200
ppn

1000
ppm

1 . 0
ppm

100
ppn

QUADRO 3 - PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES NO ESTUDO DE ALCOOIS EM C.CESAR

METANOL

ETANOL

N» DE
AMOSTRAS

86

86

N« DE DE-
TECÇÕES

11

71

\ DE DE-
TECÇÃO

12,81

82,61

1»
MÃXIMO

0,42
ppm

2,26
ppm

2»
MftXIMD

0 , 3 4
ppm

1 , 5 5
ppm

QUADRO 4 - PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES NO ESIUDO DE ALCOOIS NA MO0CA

METANOL

ETANOL

N» DE
AMOSTRAS

24

24

N ° DE DE-
TECÇÕES

zero

5

t DE DE-
TECÇÃO

zero %

2 0 , 8 %

1 »
MAXIMO

L.D.

0,31
ppm

2»
MAXIMO

L . D .

0,30
ppm

L . D . • VALORES ABAIXO DO LIMITE DE DETECÇÃO DO MÉTODO
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QUADRO 5 - PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES DO ESTUDO DE ALDElDOS - C. CESAR - 1990

FORMAL DE ÍDO

ACETALDETDO
•

N« DE
MOSTRAS

SO

50

N» DE DE-
TECÇÕES

50

50

l DE DE-
TECÇÃO

1001

íoot

1»
MftIN)

&

47
P i *

2»
MÍXBO

2 6
ppD

4 5
***

QUADRO 6 - PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES DO ESTUDO DE ALDElDOS - MXÍCA - 1990

FORMALDEfDO

ACETALDEÍDO

N«DE
AM3STRAS

12

12

N» DE DE-
TECÇÕES

12

12

l DE DE-
TECÇÃO

1001

1001

1»
MftCB©

17
PPb

26
PPb

2«
MftDO

12
ppb

24
PPb

QUAPR3 7 - PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES DO ESTUDO DE FOFMALDElDO - 1986

FORMALDEÍDO

P Ç . CORREIO

MOÓCA

N«DE
AM)STRAS

84

36

N» DE DE-
TECÇÕES

84

36

t DE DE-
TECÇÃO

1001

1001

1»
MftUMO

59
PPb

17
PPb

2»
MfólMO

54
PPb

1 1
PPb

QUADRO 7A - PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES DO ESTUDO DE ALDElDOS - CONGONHAS - 1989

CONGONHAS

FORMALDEÍDO

ACETALDEÍDO

N» DE
AMOSTRAS

24

24

N» DE DE-
TECÇÕES

17

23

% DE DE-
TECÇÃO

7 0 , 8 1

95,8i

1»
MÁXIMO

25
PPb

37
PPb

29

MfòlMO

18
ppb

35
ppb



QUADRO 8 - COMPORTAMENTO DO MONOXIDO DE CARBOBO EM
1 9 8 8 - 1 9 8 9 - 1 9 9 0 (APENAS INVERNO)

LOCAL

CONGONHAS

C. CESAR

1988

67

52

PQAR
1989

9

27

1990

31

40

MÉDIAS
1988

9 .3

7. 8

ARITMÉTICAS
1989 1990

6.5

7.1

8.6

8.5

PQAR * NÚMERO DE ULTRAPASSAGENS DO PADRÃO DE QUALIDADE
DO AR

MÉDIAS ARITMÉTICAS = MÉDIAS ARITMÉTICAS DAS MÁXIMAS DE 8 HORAS

QUADRO 9 - COMPORTAMENTO DO OZÔNIO EM 1 9 8 8 - 1 9 8 9 -
1 9 9 0 (APENAS NO INVERNO)

LOCAL

CONGONHAS

LAPA

MOOCA

D. PEDRO

1988

4

1

21

zero

PQAR
1989

4

11

5

2

1990

8

9

12

zero

MÉDIAS
1988

51

43

77

36

ARITMÉTICAS
1989 1990

64

72

80

65

62

76

78

34

PQAR = NUMERO DE ULTRAPASSAGENS DO PADRÃO DE QUALIDADE
DO AR

MÉDIAS ARTOCriCAS = MÉDIAS ARITMÉTICAS DAS M/ÜCIMAS DE 1 HORA

QUADRO 1 0 - VALORES MÁXIMOS NO TÚNEL 9 DE JULHO

CONCENTRAÇÃO

METANOL

0,32
ppn

ETANOL

1,44
ppn

FORMALDEfDO

111
P i *

ACETALDEÍDO

132
ppb


